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RÅDMANNENS KOMMENTARER 
 
Det vises innledningsvis til dokumentet “Økonomiplan 2016-2019” vedtatt i Kommunestyret 
18.06.2015, sak 17/15. 
 

Statsbudsjett 

Kommunesektorens inntekter i 2015 
I Revidert nasjonalbudsjett 2015 (Meld. St. 2 (2014–2015)) ble realveksten i kommunesektorens 
samlede inntekter i 2015 anslått til 8,9 milliarder kroner, hvorav 6,0 milliarder kroner var frie inntekter. 
Veksten ble regnet i forhold til regnskapstall for 2014. 
 
I Revidert nasjonalbudsjett 2015 ble anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2015 nedjustert 
med 1,6 milliarder kroner. Samtidig ble den samlede pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren 
(kommunal deflator) nedjustert fra 3 til 2,9 pst. Dette medførte lavere kostnader for kommunesektoren 
på 0,3 mrd. kroner. 
 Nedjusteringen for 2015 skyldes i hovedsak lavere anslått lønnsvekst i norsk økonomi, samt endret 
anslag for virkningen av ny uføretrygd.  
Regjeringen foreslo at kommunesektoren tilføres 1,1 mrd. kroner i økte frie inntekter over 
rammetilskuddet i forbindelse med revidert budsjett. Av dette var 400 mill. kroner en kompensasjon for 
lavere anslåtte skatteinntekter som følge av uførereformen.  
Stortinget vedtok ytterligere økning av tilleggsbevilgningen med 110 mill. kroner. Samlet styrking av 
kommuneøkonomien i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2015 ble dermed 1,2 mrd. kroner. 
Ny informasjon om skatteinngangen innebærer at anslaget for kommunesektorens skatteinntekter 
som ble gitt i Revidert nasjonalbudsjett 2015 opprettholdes.  
Den samlede pris- og kostnadsveksten (kommunal deflator) anslås til 2,9 pst. Også dette er samme 
anslag som i Revidert nasjonalbudsjett 2015. Den reelle veksten i kommunesektorens samlede 
inntekter i 2015 anslås etter dette til 9 mrd. kroner, tilsvarende 2,2 pst. Realveksten i de frie inntektene 
anslås til 6,1 mrd. kroner, tilsvarende 1,9 pst. Inntektsanslagene er de samme som etter 
stortingsbehandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2015. 
 
Kommunesektorens inntekter i 2016 
I Kommuneproposisjonen 2016 la Regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede 
inntekter i størrelsesorden 6 til 7 mrd. kroner i 2016. Det ble varslet at mellom 4,5 og 5 mrd. kroner 
av veksten ville være frie inntekter. Regjeringen legger nå opp til en reell vekst i kommunesektorens 
samlede inntekter i 2016 på 7,3 mrd. kroner, tilsvarende 1,7 pst. Av veksten er 4,7 mrd. kroner frie 
inntekter. Det tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 1,4 pst. Dette er om lag på linje med 
gjennomsnittlig vekst i perioden 2008–2013. 
Inntektsveksten i 2016 er regnet fra inntektsnivået i 2015 slik det ble anslått etter stortings-
behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2015. Det innebærer at styrkingen av kommuneøkonomien 
med 1,2 mrd. kroner i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2015 videreføres i kommune-
sektorens inntektsgrunnlag i 2016. 
Veksten i frie inntekter foreslås fordelt med 4,2 mrd. kroner til kommunene og 0,5 mrd. kroner til 
fylkeskommunene. Av veksten i frie inntekter til kommunene er 0,4 mrd. kroner begrunnet i behovet 
for en bedre rusomsorg, 0,2 mrd. Kroner begrunnet i behovet for å styrke helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten og 0,4 mrd. kroner knyttet til mer fleksibelt barnehageopptak. Av veksten i frie 
inntekter til fylkeskommunene er 0,2 mrd. Kroner begrunnet i behovet for fornying og opprusting av 
fylkesveiene.  
Veksten i frie inntekter i 2016 må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter 
knyttet til befolkningsutviklingen. I Kommuneproposisjonen 2016 ble det vist til beregninger 
utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) 
som viste merutgifter for kommunesektoren i 2016 på om lag 2,1 mrd. kroner som følge av den 
demografiske utviklingen. Av dette kan det anslås at om lag 1,7 mrd. kroner må finansieres innenfor 
veksten i frie inntekter. Anslaget baserer seg blant annet på Statistisk sentralbyrås (SSB) 
befolkningsframskrivinger fra juni 2014, og viser den isolerte effekten på kommunesektorens utgifter 
av endringer i befolkningens størrelse og sammensetning. De anslåtte merutgiftene er et 
uttrykk for hva det vil koste kommunesektoren å opprettholde tjenestetilbudet i blant annet skole, 
barnehage og omsorgstjenesten med uendret standard og produktivitet i tjenesteytingen. 
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I Kommuneproposisjonen 2016 ble veksten i kommunesektorens samlede pensjonskostnader 
anslått til i størrelsesorden 900 mill. kroner i 2016, ut over det som dekkes av den kommunale 
deflatoren. Kommuner og fylkeskommuner er rammestyrt og har et selvstendig ansvar for pensjon 
som en del av lønns- og avtalevilkårene i kommunesektoren 
 
I Kommuneproposisjonen 2016 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut fra 
en målsetting om at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene. 
Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2016 bygger blant annet på 0,5 pst. syssel-
settingsvekst i norsk økonomi og 2,7 pst. lønnsvekst fra 2015 til 2016. Skatteanslaget er 
også vesentlig påvirket av økte skattører og et skatteopplegg som øker kommunesektorens 
skatteinntekter. Forslag til kommunale og fylkeskommunale skattører for 2016 er fremmet i Prop. 1 LS 
(2015– 2016) Skatter og avgifter 2016. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2016 settes opp 
med 0,45 prosentpoeng til 11,8 pst. Den fylkeskommunale skattøren foreslås satt opp med 0,05 
prosentpoeng til 2,65 pst.  

Statsbudsjettets virkninger for Aremark kommune 2016 

 
Endring i frie inntekter i statsbudsjettet viser at disse blir redusert med 0,85 mill.kr i forhold til 
økonomiplan 2016-2019. Dette skyldes i hovedsak nedgang i innbyggertallet fra 1419 til 1401 pr 
01.07.15, småkommunetilskuddet er nominelt uendret (ca 0,15 mill.kr), skjønnstilskuddet ble redusert 
med 0,2 mill.kr. Det er foreslått bevilget et øremerket tilskudd til vedlikehold på sykehjem og skole på 
0,135 mill.kr. I tillegg er innslagspunktet for ressurskrevende brukere er økt med kr 10 000 utover 
prisjustering.  
 
Innenfor virksomhetene er det tatt hensyn til: 

- Innlemming av tilskudd til øyeblikkelig hjelp 
- Økt fleksibilitet i barnehageopptaket 
- Ny naturfagtime  

 
Flyktninger og integrering 
Kommunen har i løpet av 2015 bosatt 15 flyktninger i hht kommunestyrets vedtak. Rådmannen 

foreslår å bosette 24 flyktninger i 2016. Dette tallet bygger på IMDIs forespørsel på 9 flyktninger fra 

ekstra-anmodningen i 2015 og anmodet tall på 15 for 2016. IMDI har også anmodet kommunen om å 

fatte et rammevedtak på 15 hvert år i perioden 2017-2019. Rådmannen anbefaler at behandlingen av 

dette rammevedtaket utsettes til økonomiplan-behandlingen for 2017-2020. 

Bosetting av flyktninger i et omfang som vi samlet er anmodet om fra IMDI vil stille nye og store krav til 

både kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet. Når vår nasjonalstat har besluttet å ta imot det 

store antall flyktninger som nå kommer over landegrensen, er det slik at det ikke er noe annet sted det 

er mulig å bosette mennesker enn i en kommune. Rådmannen anser at som offentlig myndighet er 

Aremark kommune nødt til å ta sin del av dette ansvaret. Den største utfordringen på kort sikt, er å 

skaffe egnede boliger i kommunen og det er derfor foreslått å bygge boliger i tillegg til aktivt å være i 

utleiemarkedet.  

Driftsbudsjettet for 2016 vil være svært nøkternt, men gir fortsatt et forsvarlig servicenivå til 
innbyggerne. Det vises for øvrig til de respektive rammeområdene i budsjettet.  
 
Investeringsbudsjettet bygger i hovedsak på forutsetningene i økonomiplanen 2016-2019. 
 
 
 
Aremark, 5. november 2015 
 
 
 
Jon Fredrik Olsen 
Rådmann 
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KOMMUNENS VIRKSOMHETER  
 

Virksomhetenes budsjettrammer 2016 ble vedtatt 18.06.15 i sak 17/15. Det vises til dokumentet 

Økonomiplan 2016-2019 for omtale av virksomhetenes prioritert tiltak og konsekvenser av disse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rammeområde 11  

 

POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJON 

 
Rammeområde 11 omfatter kommunens politiske ledelse, sentraladministrasjonen og reserverte 
tilleggsbevilgninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rådmann 

Jon Fredrik Olsen 

Stab og 
støttefunksjoner 

Mette Eriksen 

Økonomi og 
regnskap 

Årsverk: 2,60  

Servicetorg og arkiv 

Årsverk: 2,0  

Personal og 
organisasjon 

Årsverk: 1,0 

Rådmann 

Jon Fredrik Olsen 

Barnehage 

Susan Holth 

Skole 

Per-Ole 
Pihlstrøm 

Kultur og 
informasjon 

Cathrine 
Gretland 

Helse og 
barnevern 

Christian 
Gundersen 

NAV 

Christian 
Gundersen 

Pleie og 
omsorg 

Heidi Hansen 

Plan, miljø og 
teknisk 

Ann-Catrin 
Johansson 

Stab og 
støttefunksjoner 

Mette Eriksen 

Personal og 
organisasjon 

Sten-Morten Henningsmoen 
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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 administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, forliksråd, eldreråd, råd for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd.  
 
112  Sentraladministrasjonen  omfatter rådmann, arkiv, økonomi og regnskap, skatt og innfordring, 
personal og organisasjon, eiendomsskattekontor, IT, næringsutvikling (herunder sekretariatsfunksjon 
for Aremark Næringsforum), informasjon, lærlinger, tillitsvalgte, interkommunalt og internasjonalt 
samarbeid, tilskudd til menighetsrådet og fellesutgifter. 
 
190  Reserverte tilleggsbevilgninger omfatter reserverte bevilgninger etter formannskapet 
bestemmelse og reserverte bevilgninger for lønnsoppgjørene. 
 
 
Virksomhetens formål: 
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  
 
Næringsutvikling i Aremark skal stimulere, utvikle og engasjere lokalt næringsliv gjennom møter, 
seminarer og workshops i samarbeid med Aremark Næringsforum og en undergruppe som består av 
representanter fra opplevelsesnæringen. Satsing på Regionalpark Haldenkanalen som motor i 
kommunens næringsutviklingsarbeid. Et godt fungerende næringsliv vil bygge opp under begrepet 
levende samfunnsliv.  
 
Vår informasjonssatsing skal gi aktiv informasjon og kommunikasjon med innbyggere, næringsliv, 
media og organisasjoner. Vi 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, beslutning og 
vedtak. Aremark kommune er på facebook og instagram.  
 
Prioriterte mål og strategier for 2016: 

 høy politisk og administrativ involvering i budsjett- og økonomiplanprosessen 

 høyt fokus på økonomistyring 

 bidra til en samfunnsutvikling med særlig fokus på folkehelse, næringsutvikling, boligutvikling  
og kultur 

 ledelsesutvikling  

 personalpolitikk; rekrutteringsfremmende tiltak, HMS og kompetanseutvikling 

 internkontroll 
 

Planlagte nye oppgaver eller endringer i eksisterende i 2016: 

 videreutvikle internkontrollsystemet  

 samarbeid om anbud på IKT-drift med Halden kommune 

 sluttføre revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

 oppfølging av de store investeringsprosjektene (Aremark skole/VAR) 

 profesjonalisere næringsutviklingsarbeidet i samarbeid med Halden kommune 

 profesjonalisere informasjonsarbeidet internt og eksternt 

 bosetting av flyktninger 

 med utgangspunkt i de økonomiske utfordringer innen Pleie og omsorg, vil det bli en 
gjennomgang av organisering og ledelsesstruktur av virksomheten innen 1.mai 2016 
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11 Politisk styring og 

sentraladministrasjon 

Økonomiplan – 

ramme 2016 

Årsbudsjett – 

ramme 2016 

Endring 

Økonomiplan 2016 

– Årsbudsjett 2016 

Antall 

årsverk 2016 

Netto 14 216 18 737 + 4 521 7,6 

Økningen i rammen skyldes at inntektene knyttet til flyktninger er ført sentralt på ansvar 8000 og at 
næring er flyttet fra ansvar 2425 til ansvar 1125. 
 
 

Tiltak i årsbudsjett  2016: 

Tjeneste Tiltak Konsekvenser 2016 

Næring  Meldt oss ut av Indre Østfold Utvikling 
fra 2016 
(fra økonomiplan) 

Reduserte utgifter - 70 

Næring Kjøpe tjenester fra Halden kommune 
(fra økonomiplan) 

Styrke nærings-
utvikling og etablere 
strategisk 
næringsplan 

+250 

Næring Avsetning til næringsfond 
(fra økonomiplan) 

Styrke næringslivet + 250 

Diverse tiltak Meld oss ut av Klima Østfold 
(fra økonomiplan) 

Reduserte utgifter - 23 

Aremark menighetsråd Styrke med lønns- og prisvekst  Opprettholde dagens 
drift 

+ 50 

Lærlinger Økt satsing på lærlinger Tilby lærlingeplass til 
bygdens ungdom 

+ 380 

 
 
 

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 – 5 år og 1 
småbarnsavdeling for barn i alderen 1-3 år, totalt 70 plasser.  
 

Barnehage 

Susan Holth 

Aremark barnehage 

Årsverk: 12,14  
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Virksomhetens formål: 
Trygghet, trivsel og tilhørighet. 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og 
fremme læring og dannelse 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 ).  
 
Prioriterte mål og strategier for 2016: 
Formålet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler «er å bidra til at miljøet i 
barnehager, skoler og andre virksomheter fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige 
forhold samt forebygge sykdom og skade. Barnehagen har egen handlingsplan mot mobbing. Og 
jobber hver dag med sosial kompetanse, som er grunnsteinen for å forebygge spirer til mobbing og 
utestengelse. 
 
Aremark kommunale barnehage er med i prosjektet «Atten tusen timer». Dette er et prosjekt som skal 
jobbe målrettet i henhold til god fysisk og psykisk helse hos barn. Tidlig innsats er grunnleggende i alt 
folkehelsearbeid. Våren 2016 håper barnehagen og bli sertifisert som en helsefremmende barnehage.  
 
«Sjumilsteget» er også en del av vårt arbeid med tanke på tettere samarbeid på tvers av 
virksomhetene i et folkehelseperspektiv. 
Kommunen har opprettet et tverrfaglig team, hvor tjenester i kommunen samarbeider. 
 
Barnehagen deltar på kurs i regi av KORUS-øst. «Barn i rusfamilier» og «Tidlig inn». 
 
 
Planlagte nye oppgaver eller endringer i eksisterende i 2016: 
Helsefremmede tiltak 

 Fokus på utetid for barna  

 Aktivitetsdag en gang i mnd.  

 Samarbeid med SFO 

 Bruk av idrettshallen 

 Bursdagsfeiring – sunn uten sukker 

 Bygdekvinnelaget lager varmt måltid en gang i måneden 
 
Faglig utvikling for personalet 

 Fokus på personalmøter med faglig innhold 

 Fokus på pedagogisk dokumentasjon som verktøy 

 Språkutvikling for to-språklige barn og generell språkutvikling for barnegruppen. 
 

IKT utvikling  

 Innkjøp av utstyr til pedagogisk bruk i språkutvikling for fremmedspråklige og styrkning av 
språkutviklingen generelt. 

 
Overgang barnehage til skole  

 Samarbeid med skole senest året før barnet kommer i skolealder 
 
 
 

22 Barnehage 
Økonomiplan – 

ramme 2016 

Årsbudsjett – 

ramme 2016 

Endring 

Økonomiplan 2016 

– Årsbudsjett 2016 

Antall 

årsverk  

2016 - 2017 

Netto 7 041 7 433 + 391 13,14 

Økningen i rammen skyldes at inntektene knyttet til flyktninger er ført sentralt på ansvar 8000 
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Tiltak i årsbudsjett  2016: 

Tjeneste Tiltak Konsekvenser 2016 

Barnehage Barn i private barnehager andre 
kommuner 
(fra økonomiplan) 

Erfaring siste år 
- 140 

Barnehage Endringer i egenbetalingsordning (sats, 
gratis kjernetid og redusert 
foreldrebetaling) 

Reduserte inntekter 
+ 75 

 

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 kulturskole er ansvarsområder innen rammeområdet. 
 
Oversikt over antatt elevtall (uten hensyn til inn- og utflytting): 
 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

175 177 167 150 151 

 
Antall barn i skolefritidsordningen høsten 2015 er 39 elever, hvorav 21 har hel plass. 
 
Virksomhetens formål: 
 
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.  
 
Utviklingsplanen for Aremark skole skoleåret 2015-2016 heter ALOHA. Aloha er et hawaiisk ord som 
kan oversettes med «kjærlighet» eller «omtanke.» 
 
ALOHA er førstebokstavene i: 

 Aremark skole – Vi skal alle spørre oss om hva vi kan gjøre for at livet ved skolen skal bli godt 
for alle 

 Læring – Vår målsetting er læring; både faglig og sosialt og til elevenes beste 

 Omsorg – Læring skjer best i et miljø preget av omsorg for det enkelte mennesket 

 Helse – Aremark skole skal være en helsefremmende skole som styrker alle involvertes 
fysiske og psykiske helse 

Skole 

Per-Ole Pihlstrøm 

Aremark skole 

Årsverk: 26,07  

SFO 

Årsverk: 2,47  

Kulturskole 

Årsverk:  1,23  

Voksen-
opplæring 
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 Arbeid – Læring er også et lagarbeid. Fra Kunnskapsløftet – generell del – Det arbeidende 
mennesket: «Lærere er ledere av elevenes arbeidsfellesskap. Framgang avhenger ikke bare 
av hvordan lærerne fungerer i forhold til hver av elevene, men også av hvordan de får elevene 
til å fungere i forhold til hverandre. I et godt arbeidslag hever deltakerne kvaliteten på 
hverandres arbeid. 

 

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 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.  
 
Kulturskolen skal først og fremst være et tilbud der barn og ungdom kan få utviklet sine kreative 
ferdigheter. 
 
Prioriterte mål og strategier for 2016: 
Skolen igangsatte høsten 2013 et skolebasert utviklingsarbeid som skal omfatte alle tilsatte ved 
skolen. Utviklingsarbeidet videreføres i 2016 og inneholder følgende temaområder: 

 Ungdomstrinn i utvikling 

 Spesialundervisning 

 Nasjonale prøver 

 Sosial læreplan og utviklingen av et helhetlig læringsmiljø 

 Digitale ferdigheter. 
 
Utviklingsplanen ALOHA for skoleåret 2015-2016 bygger på de fem satsingsområdene og har 
følgende to hovedsatsinger for skoleåret: 

1. God helse – God læring 
Aremark skole er med i prosjektet «Attentusen timer». Dette er et prosjekt som skal jobbe målrettet i 

henhold til god fysisk og psykisk helse hos barn. Østfoldhelsa har vedtatt 10 kriterier for en 

helsefremmende skole som blant annet Aremark skole vil måle seg etter sommeren 2016 for å bli 

sertifisert. Skolen jobber målrettet for å gjøre opp status i forhold til hvert kriterium og lage 

aksjonsplaner for å se hva som må på plass for å fylle kriteriet. Det legges i prosjektet også opp til 

samarbeid om aktivitetsdager mellom skolens SFO og gruppen for skolebegynnere i barnehagen. 

2. God plattform – God læring 
I denne delen av utviklingsplanen er det formulert mål for det pedagogiske utviklingsarbeidet innenfor 

følgende emner: Grunnleggende ferdighet i lesing, engelsk, vurdering for læring, klasseledelse, 

observasjon av undervisningen og implementering av «læringssløyfa», samt tidlig innsats/tilpasset 

opplæring/spesialundervisning. 

Det skal utarbeides en plan for utvikling av digitale ferdigheter ved Aremark skole. 

Bygningsmassen ved Aremark skole skal oppgraderes til et forsvarlig teknisk og pedagogisk nivå. 
Driftsåret 2016 vil bli sterkt preget av oppgraderingsprosjektet og vil sette organisasjonen på store 
prøver. 
  
All utvikling ved skolen skal ses i et helsefremmende perspektiv. Dette skal også prege 
utbyggingsprosessen og innretningen av skoledagene. 
 
«Sjumilsteget» er en del av det tverrfaglige samarbeidet i Aremark kommune som Aremark skole 
deltar i. 
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Planlagte nye oppgaver eller endringer i eksisterende i 2016: 
 
Planlegging og gjennomføring av oppgradering av bygningsmasse og uteområde ved Aremark skole, 
herunder delvis drift av skolen i midlertidige lokaler fra høsten 2015. Hovedprosjektet starter på 
byggeplass i januar 2016. 
 
Gjennomgang av ledelsesstruktur og funksjonsstruktur ved skolen. Det er innført avdelingsledermodell 
som forsøk skoleåret 2015-2016 uten tilføring av friske midler. Forsøket vil bli evaluert med tanke på 
en videreutvikling. 
 
Gjennomgang av kulturskolen. 
 
Det er beregnet en reduksjon i inntekter fra andre kommuner med bakgrunn i gjesteelever på ca 
500 000 kroner. Som en konsekvens av dette reduseres lønn for assistenter med 180 000 kroner for 
budsjettåret. 
 
Med bakgrunn i satsingen som helsefremmende skole økes budsjettet med 20 000 kroner som et 
første steg på innføring av skolefruktordning uten egenbetaling fra elevene. Dette er med tanke på 
den sosial utjevningsprofilen som dette prosjektet bygger på. 
 
Aremark kommune har ingen forpliktelse til å utstede busskort til de elevene der foresatte velger plass 
i SFO. Forslag om å avvikle ordningen med gratis skoleskyss til elever i SFO ble ikke vedtatt i 
Oppvekst- og kulturutvalget våren 2015. Forslag om dette fremmes derfor ikke i budsjettet, men det er 
her mulig med en innsparing på 50 000 kroner for et halvt år. 
 
Aremark skole er en MOT- skole. Avgiftene har vært underbudsjettert i 2015. I tillegg må MOT-profilen 
videreutvikles, og vi har lagt inn penger slik at vi kan sende to ungdommer på signalbærersamling i 
2016. Budsjettet økes med til sammen 43 000 kroner. 
 
Halden kommune har varslet at Aremark kommune må belage seg på en betydelig økt utgift for kjøp 
av PP-tjenester. Det er realistisk å legge inn en økning på 110 000 kroner til 450 000 kroner. 
 
Det er 25 skolebegynnere i 2016, og vi budsjetterer med en økning på 5 barn i SFO fra høsten 2016. I 
tillegg øker vi satsene med 2,7 % fra 01.01.2016. Fra 2040 til 2091 for hel plass og fra 1533 til 1571 
for halv plass. 30 % søskenmoderasjon opprettholdes. Vi har budsjettert med en inntektsøkning på 
115 000 kroner til 700 000 kroner. 
 
Kulturskolen har samlet sett merket en moderat økning i interessen høsten 2015 og brukerbetalingen 
er justert forsiktig på denne bakgrunn. Vi må i 2016 få klarhet i Aremark skolekorps framtid, siden 
Aremark kommune har engasjert seg økonomisk i skolekorpsets drift gjennom lønning av dirigent. 
 
 

23 Aremark skole og 

SFO 

Økonomiplan – 

ramme 2016 

Årsbudsjett – 

ramme 2016 

Endring 

Økonomiplan 2016 – 

Årsbudsjett 2016 

Antall 

årsverk  2016 

Netto 20 574 21 269 + 695 30,77 

Økningen i rammen skyldes at inntektene knyttet til flyktninger er ført sentralt på ansvar 8000 
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Tiltak i årsbudsjett  2016: 

Tjeneste Tiltak Konsekvenser 2016 

Skole  Økning IKT 
(fra økonomiplan) 

 
+ 100 

Skole Reduksjon husleie ifm bygging 
(fra økonomiplan) 

 
- 300 

Skole Bortfall av inntekter fra andre 
kommuner/reduksjon lønn 

 
+ 263 

Skole Innføring av fruktordning Helsefremmende skole + 20 

Skole MOT Økt satsing + 43 

Skole PPT Prisøkning + 110 

Skole Videreutdanning lærere Tilskudd fra staten - 115 

SFO Økte antall barn Økte inntekter - 115 

 
 

RAMMEOMRÅDE 24 KULTUR OG INFORMASJON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivelse av rammeområdet: 
 
2410 Kulturkontoret omfatter administrasjon av kultur, Frivilligsentralen, Myrland Ungdomsgård, 
biblioteket, svømmehall, bygdekino, Furulund Allbrukshus og Strømsfoss Mølle.  
 
2411 Aremark folkebibliotek er et kombinert skole- og folkebibliotek.  
 
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 Fritidsklubb har klubblokaler på Myrland Ungdomsgård. 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.  
 
 

Kultur og 
informasjon 

Cathrine Gretland 

Kulturkontor/ 
informasjon 

Aremark 
folkebibliotek 

Årsverk: 1,0 

Furulund 

Årsverk: 0,3 

Aremark 
fritidsklubb: 

Myrland 

Årsverk: 0,76 

Strømsfoss Mølle Frivilligsentralen 

Årsverk: 0,5 
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2420 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. Aremark Frivilligsentral setter i 
gang aktiviteter til bygdas innbyggere hvor de frivillige er ressursen. Oppgavene avhenger av de 
frivilliges kapasitet og ønsker om hva de vil bidra med. 
 
 
Virksomhetens formål: 
Tjenestegren kultur har som målsetting å bidra til et aktivt kulturliv i kommunen for barn, unge og 
voksne. Å legge til rette for et levende lokalsamfunn med nyskapningsevne, verdiskaping, kulturelt 
mangfold, frivillig innsats, like muligheter for alle og fravær av diskriminering.  
Et mål om levende samfunnsliv betyr fokus på sosiale aktiviteter der alle innbyggere får mulighet til å 
delta. Kulturtilbudet som idrett, ungdomsklubb, folkebibliotek, konserter og festivaler er viktige sosiale 
aktiviteter. Legge til rette for godt samarbeid med frivillige (Frivilligsentralen).  
 
Prioriterte mål og strategier for 2016: 

 Vårmønstring, Strømsfossdagen og Juleveiåpning gjennomføres i kommunal regi i samarbeid 
med Frivilligsentralen også i 2016. 

 Frivilligsentralen satser fremdeles på aktiviteter på Aktivitetsstua på Fosbykollen, Bruktstua og 
lyttevenn på skolen. 

 Bibliotekets hovedoppgave er formidling av litteratur og å være en offentlig debattarena. 
Biblioteket skal ha barne- og ungdomsaktiviteter i tråd med virksomheten for øvrig. Nye lokaler 
skal sikre god tilgjengelighet på tjenesten i tråd med kommunens fokusområde og mål.  

 Det jobbes videre for å utnytte Strømsfoss Mølle sitt potensiale.  

 Kanaltangen i Strømsfoss kan videreutvikles, til for eksempel utleie av hele området, lavvo og 
stubbehytter.  

 Deltakelse i Regionalpark Haldenkanalen . 

 Ungdomsråd opprettes, et «sjumilsteg» tiltak (rammene ligger på sentral administrasjonen) og 
kultur er sekretær. 

 Temakvelder på Myrland (ungdommen med å ønske temaer) 
        
 
Planlagte nye oppgaver eller endringer i eksisterende i 2016: 
 
Helsefremmende tiltak 

 Aremark Frivilligsentral planlegger flere aktiviteter rettet mot nye målgrupper.  

 Aremarkhallen og svømmehallen på Furulund gir unge og voksne gode muligheter for trening 
og aktiviteter som har stor betydning for innbyggerne i kommunen. Eks. Aktiv på dagtid, trim 
på dagtid.  

 Furulund Allbrukshus gir alle innbyggere mulighet til å benytte utleierom av høy kvalitet til en 
lav leiekostnad. Det er startet opp en barselgruppe via helsesøster som møtes jevnlig i kaféen 
og i peisestua. Storsalen benyttes til bl.a. bygdekino, seniordans og bowl, samt til andre møter 
og arrangement.  

 Myrland fortsetter å videreutvikle sine tilbud. Beholder sine 2 åpningsdager, og gjennomfører 
aktiviteter i skolens ferier. ‘Etter skoletid’ på tirsdager har vist seg å være et bra tiltak som 
videreføres i 2016. Myrland benytter idrettshallen aktivt. Myrland er en ungdomsklubb med 
MOT. 

 
Nye, planlagte oppgaver 

 Holde folkebiblioteket åpent i skolens ferier. Dette videreføres. 

 Hyttetreff som informasjonstiltak.  

 Det planlegges en kollektivutstilling i Galleri Strømsfoss. 

 Bruktstua – samarbeid mellom NAV og Frivilligsentralen. 

 Istandsetting av låven på Myrland (musikkrom). 
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24 Kultur og 

informasjon 

Økonomiplan – 

ramme 2016 

Årsbudsjett – 

ramme 2016 

Endring 

Økonomiplan 2016 

– Årsbudsjett 2016 

Antall 

årsverk  

2016 

Netto 4 526 3 6 16 -910 3,56 

Reduksjonen skyldes at næring er flyttet fra 2425 til 1125, mens det er noe økning da inntektene 
knyttet til flyktninger er ført sentralt på ansvar 8000 
. 
 

Tiltak i årsbudsjett  2016: 

Tjeneste Tiltak Konsekvenser 2016 

Myrland ungdomsklubb Øke klubbleder stilling fra 40 til 50 % 
(fra økonomiplan) 

Drive klubben mer planmessig + 67 

Myrland ungdomsklubb Utvikling av låven 
(fra økonomiplan) 

 + 130 

 
 

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. 
Helsesøstertjenesten har et særlig ansvar overfor barn/unge, deres familier og nærmiljø.  
 
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, 

Helse og 
barnevern 

Christian Gundersen 

Helse, lege og 
fysioterapi 

Årsverk: 3,40  

Psykiatri 

Årsverk: 1,00  

Barnevern 

Årsverk: 2,00  
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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.   
 
Virksomhetens formål: 
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 tjeneste. 
 
Prioriterte mål og strategier for 2016: 
 
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. 
 
Tidlig innsats er den strategiske hovedtilnærmingen innenfor dette virksomhetsområdet. 
 
 
Planlagte nye oppgaver eller endringer i eksisterende i 2016: 
Tidlig innsats ved å prioritere ressursinnsats for barn og unge: 

 tilstedeværelse/samarbeid barnehage, skole, ungdomsklubb  

 videreutvikle tverrfaglig samarbeid (tverrfaglig team for barn og unge) 

 delta i utviklingen av tverrfaglige samarbeidsmetoder og forebyggende arbeid, som familieråd 

  «Sjumilssteget» 
 
Kompetansesikring: 

 Kompetanseheving av de ulike fagretningene vil vektlegges, for på denne måten å kunne 
møte befolkningens behov med kvalitativ god metodikk og kunnskap på de ulike fagområdene 
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Folkehelse: 

 virksomheten har koordineringsansvar og har sekretariatsfunksjon for den administrative 
Folkehelsekomite 

 utarbeide skriftlig oversikt over helseutfordringene i kommunen (kommuneplanens 
samfunnsdel) 

 
 

31 Barnevern og 

helse 

Økonomiplan – 

ramme 2016 

Årsbudsjett – 

ramme 2016 

Endring 

Økonomiplan 2016 

– Årsbudsjett 2016 

Antall 

årsverk  

2016 

Netto 8 230 8 544 + 314 7,00 

Økningen i rammen skyldes at inntektene knyttet til flyktninger er ført sentralt på ansvar 8000 
 
 

Tiltak i årsbudsjett  2016: 

Kontinuerlig fokus på kostnadseffektive og virkningsfulle tiltak i den enkelte virksomhet. Dette for å 

tilpasse og kontrollere kostnadene, i forhold til budsjettrammen 2016. 

Tjeneste Tiltak Konsekvenser 2016 

Barnevern og helse Ingen nye tiltak Opprettholde driftsnivået fra 2015  
 

 
 
 

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)  
Anvarsområdet 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. 
 

NAV 

Christian Gundersen 

NAV Aremark 

Årsverk: 1,00 + 1,00 
statlig  
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Virksomhetens formål: 
NAVs visjon ”Vi gir mennesker muligheter” skal stå sentralt i utformingen av tjenestetilbudet til 
brukerne våre. 
 
NAV-Aremark skal bygge sitt arbeide på NAV-reformens 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 blir gitt i mål- og disponeringsbrevet til fylkene tidlig hvert år.  
 
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 tjeneste. 
 
Prioriterte mål og strategier for 2016: 
Arbeide med å redusere omfanget av økonomisk sosialhjelp : 

 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 ytelse. Uførereformen implementeres 2015, de nye reglene for å kombinere arbeid 
med uføretrygd støtter opp under regjeringens mål om at flest mulig skal delta i arbeidslivet 
med de mulighetene de har.  

 
Planlagte nye oppgaver eller endringer i eksisterende i 2016: 
Arbeid først:  

 arbeid/aktivitet for trygd og sosialhjelp 

 Bruktstua – samarbeid med frivillige (Frivilligsentralen) 
 

Bosetting av flyktninger: 
Kommunen har i løpet av 2015 bosatt 15 flyktninger i hht kommunestyrets vedtak. Rådmannen 

foreslår å bosette 24 flyktninger i 2016. Dette tallet bygger på IMDIs forespørsel på 9 flyktninger fra 

ekstra-anmodningen i 2015 og anmodet tall på 15 for 2016. IMDI har også anmodet kommunen om å 

fatte et rammevedtak på 15 hvert år i perioden 2017-2019. Rådmannen anbefaler at behandlingen av 

dette rammevedtaket utsettes til økonomiplan-behandlingen for 2017-2020. 

NAV skal ivareta denne gruppens interesser, med utgangspunkt i introduksjonsordningen med de 

rettigheter og plikter dette fører med seg. 

Det er i tillegg opprettet et koordinerende team for å ivareta helse og koordinering i forhold til 

spesialisthelsetjenesten. Dette teamet består av lege, helsesøster, psykiatrikoordinator, NAV og 

barneverntjenesten. 

 
Økonomisk sosialhjelp: 

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

 
 

32 NAV 
Økonomiplan – 

ramme 2016 

Årsbudsjett – 

ramme 2016 

Endring 

Økonomiplan 2016 

– Årsbudsjett 2016 

Antall 

årsverk  

2016 

Netto 1 934 5 631 + 3 697 1,40 

Økningen i rammen skyldes at inntektene knyttet til flyktninger er ført sentralt på ansvar 8000 
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Tiltak i årsbudsjett  2016: 

Tjeneste Tiltak Konsekvenser 2016 

NAV Ingen nye tiltak utover 
bosetting av 24 
flyktninger 

Opprettholde driftsnivået fra 2015 
 
 

 

 

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) 

 Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente 
 
Tjenesteproduksjonen drives bl.a. med hjemmel i helse og omsorgstjenesteloven 
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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. 
 
3315 Samhandlingsreformen   Det foreligger skriftlige avtaler med Halden kommune på  heldøgns 
øyeblikkelighjelp- plasser og kreftkoordinator.    
 
3320-3327  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.  
 
3329 Avlastningstiltak for unge med psykiske og fysiske funksjonshemminger. Handler i hovedsak 
om kjøp av tjenester.  
 
3330 Hjemmehjelp omfatter:    

 Hjemmehjelp 
  
3331 Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens omfatter 

 Aktiviteter på dagtid for hjemmeboende personer med demens 
 
 
Virksomhetens formål: 
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. 
 
Prioriterte mål og strategier for 2016: 

Hovedmålet er å sikre brukerne et forsvarlig og kvalitativt godt tilbud av pleie og omsorgstjenester.  

 Videreføre dagaktivitet for hjemmeboende personer med demens.  

 Øke kompetansen til personalet som arbeider i pleie og omsorg med demensomsorgens ABC 

og andre satsningsområder som omfattes av Kompetanseløftet.  

 Jobbe målrettet for fortsatt  å ha sirkulering på plasser på Fosbykollen sykehjem ved å lage 

oppnåelige mål for pasienten med tanke på hjemreise. 

 Fortsette å utarbeide, ferdigstille og implementere prosedyrer og kvalitetsutvikling. 

 
Planlagte nye oppgaver eller endringer i eksisterende i 2016: 
 

 Utrede organisering, ansvar og økonomi i forhold til trygghetsalarmer når fast telefon 
forsvinner i 2017. 
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33 Pleie og omsorg 
Økonomiplan – 

ramme 2016 

Årsbudsjett – 

ramme 2016 

Endring 

Økonomiplan 2016 

– Årsbudsjett 2016 

Antall 

årsverk  

2016 

Netto 32 199 31 477 -722 42,72 

 

Tiltak i årsbudsjett  2016: 

Tjeneste Tiltak Konsekvenser 2016 

Rehabilitering Ergoterapeut 50 % 
(fra økonomiplan) 

Strøket i budsjettet  -300 

Styrket omsorg Avviklet Redusert utgift -360 

Omsorgslønn/ 
avlastning 

Nye lovpålagte tiltak Økt utgift +130 

Sykehjem Avviklet et særskilt tiltak Redusert utgift -130 

Samhandling Øremerket tilskudd 
innlemmet i 
rammetilskuddet 

 +180 

 

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 
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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. 
 
 
 41 Landbruk-, 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 alle kommunal bygg; alt fra renhold, ytre vedlikehold, indre 
vedlikehold, service og driftsansvar på utstyr som tilhører bygget. Vedlikehold, drifts- og serviceansvar 
på kommunale veier, utearealer; badeplasser og idrettsplasser, en del vaktmesteroppgaver samt bistå 
sykehjemmet med hjelpemidler til brukere er også en del av ansvaret. 
 
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 renseprosessen, 
rørledninger, prøvetaking og rapportering til Mattilsynet.  
Avløp inkluderer alt fra drift av kommunens renseanlegg; prøvetaking og rapportering før og etter 
rensing til ulike myndigheter, drift og vedlikehold av alle pumpestasjoner og rørledninger. Ansvaret 
inkluderer også tømming og kontroll av andre typer av anlegg (minirenseanlegg og tett tank) som ikke 
er tilsluttet det kommunale renseanlegg. 
Renovasjon inkluderer 3 miljøstasjoner i tillegg til ordinær «søppelhenting». 
Alt dette skal drives etter selvkostprinsippet.  
 
 
45 Brann og feiing 
 
Brann, redning og feiervesen hører administrativt inn under virksomhetsleder teknisk (teknisk sjef).  
 
Aremark kommune kjøper fra 1.5.2015 brannsjef inkludert forebyggende arbeid fra Halden 
Brannvesen.  Dette pga brannsjefs sykefravær og etter et krav fra DSB at små brannvesen skal ha et 
samarbeide med større enheter. Rådmannen foreslår å videreføre avtalen med Halden kommune ut 
budsjettåret 2016.  
Fra 1.1.2016 vil kommunen også kjøpe feiertjenesten fra Halden Brannvesen. Dette fordi avtalen med 
Marker kommune opphører fra samme dato. 
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En utredning med deltakelse fra brannvesenet og tillitsvalgte har startet om hvilke scenarier og 
konsekvenser Aremarks brannvesen kan ha i fremtiden. Forslag på løsning skal godkjennes av 
kommunestyret og samtidig godkjennes av DSB. Denne utredningen bør være ferdig våren 2016. 
 
 
Prioriterte mål og strategier for 2016: 
Virksomheten  

 skal fortsette rehabiliteringen og utbygging av dagens VA-nett . 

 skal bidra til en god prosess ved rehabilitering av Aremark skole og «en sikker/trygg skolevei» 

 skal bidra til en effektiv avfallssortering, også blant husholdningene som kostnadseffektive 
miljøstasjoner. 

 skal bidra til kommunens folkehelse gjennom å etablere kommunale møteplasser for alle aldre. 

 skal bidra med riktig prioritering av vedlikehold og service på den kommunale  
bygningsmassen. 

 
Planlagte nye oppgaver eller endringer i eksisterende i 2016: 

 VA 0 – forutsetningen for å ta mot flere abonnenter til kommunens renseanlegg.  
o Redusere/fjerne fremmedvann på ulike deler av nettet. 
o Optimalisere renseanlegget ved gjennomgang av rutiner/kjemikalier. 
o Bjørkebekk renseanlegg – lage bedre rutiner, fjerne fremmedvann og få 

prøvetakningsrutiner på plass. 
 

 Sikre kommunens vanntilførsel 
o Ny sjøledning i Aspern. 
o Optimalisere nytt vannbehandlingsanlegg. 

 Avslutte trinn 1 og 2 av trykkavløp i spredt bebyggelse . 

 Oppstart trinn 3 (Wiig-Lilledal-Iglerød-Arebekken og Fange/Strømsfoss) og 4 (Buer/Fylden) av 
trykkavløp i spredt bebyggelse 

 Avslutte rehabilitering av Aremark skole og sikker/trygg skolevei. 

 Fortsette vedlikeholdsplanen for kommunens bygg. 

 Iverksette foreslåtte tiltak fra energimerkingen og ha som mål å redusere energiforbruket med      
10 %. 

 Presentere forslag på hvordan Aremark brannvesen kan organiseres og driftes ihht til dagens 
regelverk og krav fra dsb.  

o Få Aremark brannstasjon funksjonell ihht HMS krav. 
o Samarbeide med annet brannvesen. 
o Riktig kompetanse og opplæring av utrykningsleder og brannkonstabler. 

 Sluttbehandle kommuneplanens samfunns- og arealdel. 
 

 

41 Landbruk-, plan-, 

miljø- og 

viltforvaltning 

Økonomiplan – 

ramme 2016 

Årsbudsjett – 

ramme 2016 

Endring 

Økonomiplan 2016 

– Årsbudsjett 2016 

Antall 

årsverk  

2016 

Netto 1 884 2 401 + 517 * 

 
 

43 Teknisk 
Økonomiplan – 

ramme 2016 

Årsbudsjett – 

ramme 2016 

Endring 

Økonomiplan 2016 

– Årsbudsjett 2016 

Antall 

årsverk  

2016 

Netto 7 127 7 164 + 37 * 
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44 VAR-området 
Økonomiplan – 

ramme 2016 

Årsbudsjett – 

ramme 2016 

Endring 

Økonomiplan 2016 

– Årsbudsjett 2016 

Antall 

årsverk  

2016 

Netto - 7 027 - 10 735 - 3 708 * 

 
 

45 Brann og feiing 
Økonomiplan – 

ramme 2016 

Årsbudsjett – 

ramme 2016 

Endring 

Økonomiplan 2016 

– Årsbudsjett 2016 

Antall 

årsverk  

2016 

Netto 1 528 1 690 + 162 * 

* Samlet for disse områdene er 13,29 årsverk 
 

Tiltak i årsbudsjett  2016: 

Tjeneste Tiltak Konsekvenser 2016 

Teknisk Økning rammer 
(fra økonomiplan) 

Økt vedlikehold av kommunens 
bygningsmasse 

+ 194 

Teknisk Melde oss ut av 
Driftsassistansen 
(fra økonomiplan) 

Redusere utgifter 
- 50 

Teknisk Øke tilbudet om 
avfallsinnlevering på 
Sommero fra en (vår-
rydding) til to ganger i 
året (fra økonomiplan) 

Økt avfallsgebyr 

 

Landbruk-, plan-, 
miljø- og 
viltforvaltning 

Konsulentbistand 
ferdigstillelse av 
kommuneplan 

 
+ 300 

Landbruk-, plan-, 
miljø- og 
viltforvaltning 

Redusert gebyrinntekter 
ift kart- og 
delingsforretning 

Realistisk budsjett 
+ 100 

VAR-området Forventet 
tilkoplingsavgifter 
korrigert for manglende 
tilkoplinger i 2015, samt 
inndekning av tidligere 
års manglende 
inndekning på avløp og 
slamtømming 

 

- 3800 

Brann og feiing 
 

Økning av feieravgift  
- 50 

Brann og feiing Økt opplæringsmidler Redusere avviket i kompetanse ihht 
lovverket 

+ 65 

Brann og feiing Redusert inntekter fra 
Aremark menighetsråd 
og Marker kommune 

 
+ 200 
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RAMMEOMRÅDE 8 SKATTER OG RAMMEOVERFØRINGER MED MER 

 
Skatt på formue og inntekt 2016 

Budsjettert skatteinngang i 2015 er kr 30 548 000.  
 
Det er budsjettert med en ordinær skatteinntekt for 2016 på kr   30.573.000 
 

Eiendomsskatt 2016 

Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer kr     4.500.000 
Eiendomsskatt på annen eiendom (næring, verker og bruk)  kr        440.000 

 

 
Statlige overføringer 2016 

Rammeoverføringene bygger på regjeringens økte rammeoverføringer til kommunene. 
I budsjettet er det tatt høyde for et rammetilskudd som bygger på et innbyggertall på 1401 og samme 
med aldersmessige fordeling som pr. 01.07.15. 
 
Småkommunetilskudd er nominelt holdt på samme sum som 2015 og utgjør for 2016 kr 5.475.000.  
I tillegg er vi tildelt kr 400.000 i skjønnstilskudd.  

 
Rammeoverføringer:  kr  60.878.000 
Herav: 
Ordinært skjønn   kr    400.000 
Småkommunetilskudd kr 5.475.000 
 
Andre generelle statstilskudd:    
 kr       8.845.000 
Herav: 
Investeringskomp. reform 97 kr         65.000 
Investeringskomp. omsorg kr       600.000 
Investeringskomp. Skolebygg kr       130.000 
Integreringstilskudd flyktninger kr    8.050.000 
 
Andre direkte eller indirekte skatter (konsesjonsavgift:) kr            60.000 
 
 
 
SUM FRIE INNTEKTER                                                                                 kr   105.296.000 
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GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA 01.01.2016 

 

Leiepriser for kommunale boliger og eiendommer (ikke mva-belagt) 

Leiepriser for kommunale eiendommer, boliger, borettsleiligheter, ungdomsleiligheter og 

omsorgsboliger/trygdeboliger økes i henhold til konsumprisindeks; jfr. Husleieloven. 

 

Betalingssatser for hjemmehjelp (ikke mva-belagt) 

Betalingssatsene er fastsatt lik: 
 
Inntektsgruppe    Betalingssatser 
Opp til 2 G    kr.  186,- pr. mnd (justeres når beløpet foreligger fra  
           departementet) 
2-3 G      kr.  144,- pr. time 
3-4 G      kr.  193,- pr. time 
4-5 G      kr.  243,- pr. time 
Over 5 G     kr.  255,- pr. time 
 
Samme betalingssatser gjelder for tekniske tjenester som kommer inn under hjemmehjelpsordningen. 
 
G = Grunnbeløpet i folketrygden 

 

Matservering til brukere med enkeltvedtak (ikke mva-belagt) 

Pris pr. porsjon: 
Liten middag uten dessert    kr.  46,- 
Liten middag med dessert    kr.  69,- 
Normal middag uten dessert    kr.  70,- 
Normal middag med dessert    kr.  87,- 
Grøt       kr.  33,- 
Kveldsmat      kr.  49,- 
Emballasje pr. porsjon ved varmmatombringing              kr.  13,- 

 

Trygghetsalarmer (ikke mva-belagt) 

Pris på bruk av trygghetsalarm pr. måned  kr. 197,- 
 
 

Barnehageplasser (ikke mva-belagt) 

Foreldrebetaling for barnehageplasser fastsettes til makspris for hel plass. Tillegg kr 170,- for melk og 
frukt.  
Søskenmoderasjon er lik lovens minimum slik at det gis 30% moderasjon for 2. barn og 50% for 3. 
eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. 
 
 

Skolefritidsordning (SFO) (ikke mva-belagt)  

Betalingssatsene er justert for prisstigning og er som følger: 
Hel plass  kr. 2.095,- pr. mnd. 
Korttidsplass  kr. 1.574,- pr. mnd. 
Søskenmoderasjon er slik at det gis 30% moderasjon for 2. barn eller flere. Moderasjonen skal 
omfatte søsken som bor fast sammen. 
 
 
 

Kulturskole (ikke mva-belagt) 

Egenbetalingen er kr 3.000,- pr plass pr år og kr 2.000,- pr plass pr år for barn nr 2 eller flere. 
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Leiepriser Furulund (ikke mva-belagt): 
Leieprisene pr dag (uendret): 
 
Lokale    søndag-torsdag fredag-lørdag 
Storsal, møterom I og II  kr. 770,-  kr.  1.750,- 
Storsal    kr. 385,-  kr.  1.050,- 
Møterom I   kr. 170,-  kr.     370,- 
Møterom II   kr. 240,-  kr.     480,- 
Møterom I og II   kr. 400,-  kr.     810,- 
 
 
Leiepriser Aremark skole (ikke mva-belagt):  
Lokale 
Lærerværelse   kr. 600,- 
Møterom   kr. 300,- 
 
Gymsal    
Lag og foreninger tilknyttet Aremark kommune                      Gratis treningstid 
 
Øvrige lag og foreninger, enkeltpersoner og bedrifter; pr. time kr.   150,- 
 
Lokale idretts- og kulturarrangement; 3 timers minimumsleie kr.   450,- 
+ pr. påbegynte klokketime utover 3 timer   kr.   150,- 
 
Andre arrangement pr. dag (maks 10 timer)   kr. 2.500,- 
+ pr. påbegynte klokketime utover 10 timer   kr.    150,- 
Ved helt spesielle arrangement                                               Fastsettes særskilt av rådmannen 
 
 
Leiepriser Myrland (ikke mva-belagt):  
Lokale 
Hele bygget   kr. 800,- 
 
 
Leiepriser Aremark barnehage (ikke mva-belagt):  
Lokale 
Hele bygget   kr. 800,- 
 
  
Badepriser (ikke mva-belagt): 
Billettprisene er uendret og er som følger: 
Enkeltperson 17 år og yngre/pensjonister kr. 20,- 
Enkeltperson 18 år og eldre     kr. 40,- 
Familie                  kr. 70,- 
Klippekort for enkeltpersoner; 12 klipp betal for 10 
 
 
Leiepriser Aremarkhallen 
Lag og foreninger tilknyttet Aremark kommune        Gratis treningstid 
 
Øvrige lag og foreninger, enkeltpersoner og bedrifter; pr. time  kr.  300,- 
 
Lokale idretts- og kulturarrangement; 3 timers minimumsleie  kr.  900,- 
+ pr. påbegynte klokketime utover 3 timer    kr.  300,- 
 
Andre arrangement pr. dag (maks 10 timer)    kr. 5.000,- 
+ pr. påbegynte klokketime utover 10 timer    kr.   300,- 
Ved helt spesielle arrangement Fastsettes særskilt av rådmannen 
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Vann, avløp og renovasjon (VAR-området)  
 
Vannavgift (eks. mva) 
Vannavgiften holdes uendret kr 1.800,- i 2016 og gjelder for boliger og fritidseiendommer med 
helårstilknytning. 
Vannavgiften innkreves uavhengig av om boligen er bebodd eller ikke. Det kan søkes fritak for boliger 
som er ubeboelige.  
For hytter med sommertilknytning beregnes 20% vannavgift. 
Tilknytningsavgift er uendret; kr 15.000,- 
 
Kloakkavgift (eks. mva) 
Kloakkavgiften reduseres fra kr 20,00 pr. m3 i 2015 til kr 15,00 pr. m3 i 2016. 
Beregnet etter 200m3 gir dette en avgift for vanlig bolig og fritidseiendom lik kr 3.000,- i 2015. 
Kloakkavgiften innkreves uavhengig av om eiendommen er bebodd eller ikke. Det kan søkes fritak for 
boliger som er ubeboelige. 
Tilknytningsavgifter er uendret kr 35.000,-. 
 
Slamtømming (eks. mva) 

Avgiften på slamtømming økes fra kr 2.500,- for 3 m3 tank og deretter kr 530,- pr. m3 i 2015 til           
kr 3 000,- for 3 m3 tank ved årlig tømming (for fritidsboliger med tømming annet hvert år betales         
kr 1.500,-) og deretter kr 530,- pr. m3 i 2016.  
Avgiften innkreves uavhengig av om boligen er bebodd eller ikke. Det kan søkes fritak for boliger som 
er ubeboelige. 
 
Renovasjon (eks. mva) 
Avfallsgebyret for 270 l. stativ (vanlig husstand) økes fra kr 1.752,- i 2015 til kr 1.850,- i 2016. 
Avfallsgebyret for 400 l. stativ kr 2.955,- i 2016.  
Avfallsgebyret innkreves uavhengig av om boligen er bebodd eller ikke. Det kan søkes fritak for boliger 
som er ubeboelige. 
Hytterenovasjon settes til 50% av vanlig husstand. 
 
Feieavgift (eks. mva) 
Feieavgiften økes fra kr 470,- i 2015 til kr 550,- pr. hus pr. år i 2016. 
Feieavgiften innkreves uavhengig av om boligen er bebodd eller ikke. Det kan søkes fritak for boliger 
som er ubeboelige. 
 
Spredt avløp (ikke mva-belagt) 
Saksbehandlingsgebyr for 2016 fastsettes til kr 2.500,- (uendret).  
Kontrollgebyr for 2016 fastsettes til kr 300,- (uendret).  
Kontrollgebyr innkreves uavhengig av om boligen er bebodd eller ikke. Det kan søkes fritak for boliger 
som er ubeboelige. 
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BUDSJETTNOTER 

 

Budsjettnote nr. 1 

 

 

Grunnlag for skatteanslag og forventet beløp for inntektsutjevning.  
 

 

Skatteanslag for 2016 er lagt inn i henhold til statsbudsjett og etter et folketall på 1406. 

 

 

 

Skatteanslag for 2016     kr     30.573.000 

 

Forventet netto inntektsutjevning for 2016  kr       6.490.000 

 

 

 

 

 

 

Budsjettnote  nr. 2 

 

 

Andre brukerrelaterte inntekter 

 

 
Det vises her til oversikt over gebyrer, avgifter og leiepriser m.m. 

 

Se side 19, 20 og 21 

 

 

 

 

 

Budsjettnote nr. 3 

 

Forventede generelle statstilskudd 2016 
 

 

Kompensasjon eldreutbygging     kr 600.000 

 

Kompensasjon reform 97      kr   65.000 

 

Kompensasjon skolebygg      kr 130.000 

 

Integreringstilskudd       kr     8.050.000 
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Budsjettnote 4 

 

 

Forventet aksjeutbytte 2016 
 

 

Aksjeutbytte Østfold Energi      kr 860.000 

 

 

 

 

 

Budsjettnote 5 

 

 

Avsetninger og bruk av bundne fond 
 

 

 

Bundne driftsfond        

 

Bundne driftsfond pr 1.1.2015     kr    5.476.461 

Budsjettert avsetning 2015      ”            4.666.200 

Budsjettert forbruk 2015      ”           3.000 

Forventet saldo pr 31.12.2015     ”  10.139.661 

 

Forventet saldo pr 31.12.2016     kr   10.612.461 

 

 

 

 

 

 

Bundne investeringsfond   

 

Bundne investeringsfond pr. 1.1.2015    kr     921.474 

 

Det er ikke budsjettert avsetninger eller forbruk for 2016.    
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Note 6  

 

Selvkost VAR-områder  

 

  Budsjett 2016 Balansen 2014   

  

Inntekter Kostnader 
Over(+)/ 

undersku
dd (-) 

Årets 
deknings-
grad i % 

1)
 

Avsetn(+)/ 
bruk av (-) 

dekn.grads-
fond 

Deknings-
gradsfond 
pr 31.12. 

Belastes 
drifts-

regnskap
et 

Vann 4 395 200 3 355 142 1 039 858 130,99 % 47 518 47 518 0 

Avløp 9 685 000    5 634 399 4 050 601    171,89 % 0 0 268 592 

Renovasjon 1 800 000 1 988 977 188 127 90,54 % 28 523 172 703 0 

Slamtømming 1 620 000 1 209 120 410 880 133,98 % 0 0 429 114 

Spredt avløp 150 000 184 369 -34 369 81,36 % 0 0 348 601 

Feiing 359 700 304 117 55 583 118,28 % 0 0 211 299 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 8 

 

Vekting av avdrag 

 

Anleggsmidler til grunnlag pr 01.01.15  kr  108.128.171 

 

Gjenværende gjennomsnittlig levetid             29,54  år   

   

Samlet lånegjeld (investeringsgjeld)    kr   102.267.726 

  

Minimum avdragsbeløp    kr     3.462.201 

 

Budsjettert avdragsbeløp 2016   kr     3.462.000 
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Note 9 

 

Investeringsbudsjett 

 

Kommunale boliger – nybygg til utleie Kr 7 500 000,00 

Finansiering: 

Tilskudd fra Husbanken «  3 000 000,00 

Bruk av lån «  4 500 000,00 

 

Kommunale boliger – rehabilitering SOBBL Kr  400 000,00 

Finansiering: 

Salg av fast eiendom «  400 000,00  

 

Kommunale boliger – rehabilitering ungdomsboliger Kr  400 000,00 

Finansiering: 

Salg av fast eiendom «  400 000,00  

    

Aremark skole – rehabilitering/utbygging, videreføring Kr 37 500 000,00 

Finansiering: 

Momskompensasjon Kr  7 500 000,00 

Bruk av investeringsfond «  7 000 000,00 

Bruk av lån «  23 000 000,00  

 

Kommunale bygg – nytt energistyringssystem Kr 625 000,00 

Finansiering: 

Momskompensasjon Kr  125 000,00 

Bruk av lån ”  500 000,00 

 

Barnehagen – trådløst internett Kr  125 000,00 

Finansiering: 

Momskompensasjon Kr  25 000,00 

Bruk av lån ”  100 000,00 

 

Fosbykollen – nytt låsesystem Kr 250 000,00 

Finansiering: 

Momskompensasjon Kr  50 000,00 

Bruk av lån «  200 000,00 

 

Fosbykollen – trådløst internett Kr  125 000,00 

Finansiering: 

Momskompensasjon Kr  25 000,00 

Bruk av lån «  100 000,00 

 

Furulund Kr   250 000,00 

Finansiering: 

Bruk av lån Kr  250 000,00 
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Parker – Torg ved gamle Fosby skole, videreføring Kr 300 000,00 

Finansiering: 

Momskompensasjon Kr  60 000,00 

Bruk av lån «  240 000,00 

 

Kommunale veger – Kalerødkrysset/Storealee Camping, Kr 1 500 000,00 

videreføring 

Finansiering: 

Momskompensasjon Kr  300 000,00 

Bruk av lån «  1 200 000,00 

 

Kommunale veger – skiltprosjekt, videreføring Kr  1 000 000,00 

Finansiering: 

Momskompensasjon Kr  200 000,00 

Bruk av lån «  800 000,00 

 

Vann – nytt vannrenseanlegg Kr 2 000 000,00 

Finansiering: 

Bruk av lån   « 2 000 000,00 

 

Vann – VA0 - vannledning Dødhaug – Rustad                       Kr   1 000 000,00 

Finansiering: 

Bruk av lån   « 1 000 000,00 

 

Vann – ihht VA-plan Kr    4 000 000,00 

Finansiering: 

Bruk av lån ”  4 000 000,00 

 

Avløp – ihht VA-plan Kr   12 500 000,00 

Finansiering: 

Bruk av lån ”    12 500 000,00 

 

Brann – oppgradering ihht lovens krav Kr 187 500,00 

Finansiering: 

Momskompensasjon Kr  37 500,00 

Bruk av lån «  150 000,00 

 

Egenkapitalinnskudd KLP Kr 250 000,00 

Finansiering: 

Dekkes ved salg av fast eiendom Kr 250 000,00 
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DRIFTSBUDSJETTET 2016 

Budsjettskjema 1A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett

2014 2015 2016 2016

Økonomiplan

Skatt på inntekt og formue -27 551 660,00 -30 548 000 -30 490 000 -30 573 000

Ordinært rammetilskudd -60 780 640,00 -58 861 000 -61 810 000 -60 878 000

Skatt på eiendom -4 934 381,40 -4 940 000 -4 940 000 -4 940 000

Andre direkte eller indirekte skatter -63 748,00 -60 000 -60 000 -60 000

Andre generelle statstilskudd -2 186 297,00 -1 455 000 -1 455 000 -9 640 000

Sum disponible inntekter -95 516 726,40 -95 864 000 -98 755 000 -106 091 000

Renteinntekter og utbytte -2 787 039,25 -3 338 100 -2 479 650 -2 479 650

Gevinst finansielle instrumenter 0,00 0 0 0

Renteutgifter, provisjoner og andre 

finansutg.
1 584 527,42 3 079 000 2 496 000 2 496 000

Tap på finansielle instrumenter 

(omløpsmidler)
0,00 0 0 0

Avdrag på lån 1 799 174,00 2 589 000 3 007 500 3 462 000

Nette finansinnt./utg. 596 662,17 2 329 900 3 023 850 3 478 350

Dekning av tidl. års underskudd 0,00 0 0 0

Til ubundne avsetninger 81 336,21 0 250 000 250 000

Til bundne avsetninger 988 059,15 4 666 200 3 251 948 5 139 000

Bruk av tidligere regnskapsmessig 

mindreforbruk
-81 336,21 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger 0,00 0 0 0

Bruk av bundne avsetninger -254 543,12 -3 000 -3 000 -2 705

Netto avsetninger 733 516,03 4 663 200 3 498 948 5 386 295

Overført til investeringsbudsjettet 0,00 0 0 0

Til fordeling drift -94 186 548,20 -88 870 900 -92 232 202 -97 226 355

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 93 552 693,88 88 870 900 92 232 202 97 226 355

-633 854,32 0 0 0
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Budsjettskjema 1 B – til fordeling drift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskap 2014 Budsjett 2015

Budsjett 2016 

økonomiplan Budsjett 2016

11 Sentraladministrasjon

Netto 12 515 448,68 13 472 317 14 216 212 18 737 614

22 Barnehage

Netto 6 208 383,82 6 987 194 7 041 194 7 432 630

23 Aremark skole og SFO

Netto 18 910 256,75 20 145 549 20 574 373 21 268 873

24 Næring, informasjon og kultur

Netto 4 187 215,92 4 302 887 4 525 637 3 615 885

31 Barnevern, psykiatri og helse

Netto 7 930 000,06 8 056 131 8 229 531 8 543 692

32 NAV

Netto 1 967 960,76 1 961 876 1 934 494 5 631 012

33 Pleie og omsorg

Netto 32 263 804,44 31 491 919 32 198 589 31 477 115

41 Landbruk-, plan-, miljø- og 

viltforvaltning

Netto 2 072 182,25 1 819 536 1 883 725 2 400 600

43 Teknisk

Netto 7 083 482,49 6 771 123 7 127 123 7 164 040

44 VAR-området

Netto -1 129 140,63 -7 617 049 -7 026 951 -10 734 990

45 Brann og feiing

Netto 1 543 099,34 1 479 417 1 528 275 1 689 884

Totalt

Netto 93 552 693,88 88 870 900 92 232 202 97 226 355
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INVESTERINGSBUDSJETTET 2016 

Budsjettskjema 2 A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett

2014 2015 2016 2016

Økonomiplan

Investeringer i anleggsmidler 5 201 833,69 46 612 500 49 500 000 69 662 500

Utlån og forskutteringer 163 000,00 600 000 600 000 600 000

Kjøp av aksjer og andeler 285 588,00 250 000 250 000 250 000

Avdrag på lån 355 479,00 400 000 400 000 250 000

Dekning av tidl. års udekket 0,00 0 0 0

Avsetninger 4 019 831,70 0 0 0

Årets finansieringsbehov 10 025 732,39 47 862 500 50 750 000 70 762 500

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler (inkl. Startlån) -4 703 798,21 -37 090 000 -36 500 000 -50 990 000

Inntekter fra salg av anleggsmidler -10 855,00 -3 470 000 -470 000 -1 270 000

Tilskudd til investeringer 0,00 0 0 -3 000 000

Kompensasjon for merverdiavgift -320 782,15 -3 122 500 -6 600 000 -8 322 500

Mottatt avdrag på utlån og refusjoner -459 146,07 -180 000 -180 000 -180 000

Andre inntekter 0,00 0 0 0

Sum ekstern finansiering -5 494 581,43 -43 862 500 -43 750 000 -63 762 500

Overført fra driftsbudsjettet 0,00 0 0 0

Bruk av tidliger års udisponert -4 019 831,70 0 0 0

Bruk av avsetninger -106 755,50 -4 000 000 -7 000 000 -7 000 000

Sum finansiering -9 621 168,63 -47 862 500 -50 750 000 -70 762 500

Udekket/udisponert 404 563,76 0 0 0
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Budsjettskjema 2 B – Investeringsbudsjett 

 

 
 

Regnskap 2014 Budsjett 2015

Budsjett 2016 

økonomiplan Budsjett 2016

11 Sentraladministrasjon

Investeringer 0,00 0 0 0

23 Aremark skole

Investeringer 1 060 728,54 0 0 0

24 Kultur og informasjon

Investeringer 116 583,00

33 Pleie og omsorg

Investeringer 0,00 0 0 0

41 Skog-, plan-, miljø- og viltforvaltning

Investeringer 0,00 0 0 0

43 Teknisk

Investeringer 434 853,01 19 612 500 33 000 000 49 975 000

44 VAR-området

Investeringer 3 478 230,01 27 000 000 16 500 000 19 500 000

45 Brann og feiing

Investeringer 0,00 0 0 187 500

Investeringer totalt 5 090 394,56 46 612 500 49 500 000 69 662 500
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Budsjettskjema 2 B - Investeringsbudsjett detaljert 

 

 

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett

2014 2015 2016 2016

Økonomiplan

2 Oppvekst og kultur

Aremark skole - IKT 1 060 728,54 0 0 0

Furulund 116 583,00 0 0 0

4 Drift og utvikling

Kommunale boliger - nybygg 0,00 0 0 7 500 000

Kommunale boliger - SOBBL 400 000

Kommunale boliger - ungdomsboliger 400 000

Fosby sentrum - kjøp av arealer 0,00 0 0 0

Aremark skole - rehabilitering/utbyggin 238 908,63 11 250 000 32 500 000 37 500 000

Nytt energistyringssystem kommunale bygg 0,00 0 0 625 000

Aremark barnehage - gjerde 0,00 312 500 0 0

Aremark barnehage - trådløst 0,00 0 125 000 125 000

Fosbykollen - låsesystem 0,00 0 250 000 250 000

Fosbykollen - trådløst 0,00 0 125 000 125 000

Furulund - rehabilitering 0,00 0 0 250 000

Furulund - svømmehall 62 500,00 1 250 000 0 0

Parker - torget ved bankbygget 133 444,38 300 000 0 300 000

Kommunale veger 0,00 2 500 000 0 2 500 000

Vann 578 663,19 15 000 000 4 000 000 7 000 000

Avløp og rensing 2 899 566,82 12 000 000 12 500 000 12 500 000

Brann - oppgradering ihht lovens krav 0,00 0 0 187 500

Årets finansieringsbehov 5 090 394,56 42 612 500 49 500 000 69 662 500


