
- 0 - 

   
         

AREMARK KOMMUNE 

Budsjett 2017 

                                                                                          

                                                                                         Rådmannens forslag                                                                                 



- 1 - 

 

Innhold 
 .......................................................................................................................................... - 0 - 

RÅDMANNENS KOMMENTARER .................................................................................... - 2 - 

Statsbudsjett ............................................................................................................................... - 2 - 

Statsbudsjettets virkninger for Aremark kommune 2017 ........................................................... - 3 - 

KOMMUNENS VIRKSOMHETER ..................................................................................... - 5 - 

Rammeområde 11 Politisk styring og sentraladministrasjon ......................................................... - 5 - 

Rammeområde 21 Oppvekst og kultur ........................................................................................... - 8 - 

Skole ............................................................................................................................................ - 8 - 

Kultur ......................................................................................................................................... - 11 - 

Barnehage.................................................................................................................................. - 12 - 

Rammeområde 31 Barnevern og helse ......................................................................................... - 14 - 

Rammeområde 32 NAV ................................................................................................................. - 16 - 

Rammeområde 33 Pleie og omsorg .............................................................................................. - 18 - 

Rammeområde 4 Plan, miljø og teknikk ....................................................................................... - 20 - 

Rammeområde 8 skatter og rammeoverføringer med mer ......................................................... - 24 - 

Gebyrer, avgifter, leiepriser fra 01.01.2017 .................................................................................. - 25 - 

Budsjettnoter ................................................................................................................................ - 30 - 

Driftsbudsjettet 2017 .................................................................................................................... - 37 - 

Budsjettskjema 1A ..................................................................................................................... - 37 - 

Budsjettskjema 1 B – til fordeling drift ...................................................................................... - 38 - 

Investeringsbudsjettet 2017 .......................................................................................................... - 39 - 

Budsjettskjema 2 A .................................................................................................................... - 39 - 

Budsjettskjema 2 B – Investeringsbudsjett ............................................................................... - 40 - 

Budsjettskjema 2 B - Investeringsbudsjett detaljert ................................................................. - 41 - 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

RÅDMANNENS KOMMENTARER 
 
Det vises innledningsvis til dokumentet “Økonomiplan 2017-2020” vedtatt i Kommunestyret 
22.09.2016, sak 45/16. 
 

Statsbudsjett 

Kommunesektorens inntekter i 2016 
I Revidert nasjonalbudsjett 2016 (Meld. St. 2 (2016–2017)) ble realveksten i kommunesektorens 
samlede inntekter i 2016 anslått til 8,3 milliarder kroner, hvorav 3,4 milliarder kroner var frie inntekter. 
Veksten ble regnet i forhold til regnskapstall for 2015. 
 
I Revidert nasjonalbudsjett 2016 ble anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2016 oppjustert 
med 0,7 milliarder kroner. Samtidig ble den samlede pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren 
(kommunal deflator) nedjustert fra 2,7 til 2,6 pst. Dette medførte lavere kostnader for 
kommunesektoren på 0,4 mrd. kroner. 
I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2016 vedtok Stortinget et engangstilskudd på 400 
mill. kroner til kommunene på Sør- og Vestlandet til vedlikehold og rehabilitering av veier, bygg og 
anlegg som er eid av kommunen eller kommunalt foretak. Hensikten er å bidra til økt aktivitet på 
Sør- og Vestlandet som særlig er rammet av nedgangen i petroleumsrelaterte næringer. Midlene 
kommer i tillegg til den anslåtte inntektsveksten for kommunesektoren.  
Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 
3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2016. Bakgrunnen er 
ekstraordinært store uttak av utbytter til personlig skattytere for inntektsåret 2015, som trolig skyldes 
tilpasninger i forkant av skattereformen fra 2016. Det gir økt skatt på alminnelig inntekt, som deles 
mellom kommuner, fylkeskommuner og staten. Den samlede pris- og kostnadsveksten anslås til 
2,6 pst. i 2016, det samme som i Revidert nasjonalbudsjett. Den reelle veksten i kommunesektorens 
samlede inntekter i 2016 anslås nå til 12,1 mrd. kroner, tilsvarende 2,7 pst. Realveksten i de frie 
inntektene anslås til 7,2 mrd. kroner, tilsvarende 2,1 pst. Det er da tatt hensyn til økte skatteinntekter. 
Veksten er vesentlig sterkere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2016. 
 
 
Kommunesektorens inntekter i 2017 

I kommuneproposisjonen for 2017 la Regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede 
inntekter på mellom 3¼ og 4 mrd. kroner i 2017. Det ble varslet at mellom 3¾ og 4 mrd. kroner 
av veksten ville være frie inntekter.  
Regjeringen legger nå opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2017 på 3,4 mrd. 
kroner, tilsvarende 0,7 pst. Videre legger Regjeringen opp til realvekst i frie inntekter på 4 075 mill. 
kroner. Det tilsvarer en realvekst på 1,2 pst. Årsaken til at veksten i samlede inntekter er lavere enn 
veksten i frie inntekter, er at øremerkede tilskudd foreslås redusert.  
Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en pris- og 
kostnadsvekst i kommunal tjenesteyting på 2,5 pst. fra 2016 til 2017.  
Inntektsveksten i 2017 er regnet fra inntektsnivået i 2016 slik det ble anslått etter stortings-
behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2016. Det innebærer at oppjusteringen av anslaget for 
kommunesektorens inntekter i 2016 ikke påvirker nivået på sektorens inntekter i 2017. 
Veksten i frie inntekter foreslås fordelt med 3 625 mill. kroner til kommunene og 450 mill. kroner 
til fylkeskommunene. Av veksten i frie inntekter til kommunene begrunnes 150 mill. kroner 
med tidlig innsats i grunnskolen, 300 mill. kroner med opptrappingsplanen på rusfeltet, 100 mill. 
kroner med opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering og 50 mill. kroner med økt satsing 
på skolehelsetjenester og helsestasjoner. Av veksten i frie inntekter til fylkeskommunene er 200 
mill. kroner begrunnet med behovet for fornying og opprusting av fylkesveiene. 
Regjeringen foreslår å bevilge 650 mill. kroner i vedlikeholdstilskudd til kommuner på Sør- og 
Vestlandet. Formålet er å bidra til økt aktivitet i regioner som er rammet av høy ledighet. Midlene 
kommer i tillegg til inntektsrammen som foreslås for kommunesektoren i statsbudsjettet for 2017. 
 
Veksten i frie inntekter i 2017 må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter 
knyttet til befolkningsutviklingen. I kommuneproposisjonen for 2017 ble det vist til beregninger 
utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) som viste 
merutgifter for kommunesektoren i 2017 på om lag 2,5 mrd. kroner som følge av den demografiske 
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utviklingen. Av dette ble det anslått at om lag 2,1 mrd. kroner må finansieres innenfor veksten i frie 
inntekter. Anslaget baserte seg blant annet på Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger 
fra juni 2015 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 kommune-
sektoren å opprettholde tjenestetilbudet i blant annet skole, barnehage og omsorgstjenesten med 
uendret standard og produktivitet i tjenesteytingen.  
I kommuneproposisjonen for 2017 ble veksten i kommunesektorens samlede pensjonskostnader 
anslått til i størrelsesorden 850 mill. kroner i 2017, ut over det som dekkes av den kommunale 
deflatoren.  
Regjeringens budsjettopplegg for 2017 gir kommunesektoren handlingsrom og legger til rette for 
fortsatt vekst og styrking av kvaliteten i tjenestetilbudet. Etter at det er tatt hensyn til merutgifter for 
kommunesektoren knyttet til den demografiske utviklingen og pensjonskostnader, innebærer 
Regjeringens budsjettopplegg i alt 1,1 mrd. kroner til satsinger finansiert innenfor veksten i frie 
inntekter og økt handlingsrom til styrking av tjenestene. 
 
Selv om kommunene får økt handlingsrom, er det fortsatt nødvendig å prioritere og å sikre god 
ressursbruk. Produktivitetskommisjonen viser i sin første rapport fra januar 2015 til analyser fra Senter 
for økonomisk forskning som har anslått potensialet for effektivisering i kommunesektoren. 
Potensialet for effektivisering anslås til 15 pst. for kommunene samlet innenfor sektorene barnehage, 
skole og pleie og omsorg, dersom alle kommuner blir like effektive som den mest effektive 
av sammenliknbare kommuner. En bedre organisering av tjenestene kan dermed frigjøre betydelige 
midler til bedre tjenester. Regjeringen ønsker å synliggjøre effektiviseringspotensialet som ligger i 
kommunesektoren. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 
pst., tilsvarer det 1,2 mrd. kroner i 2017 som kan brukes til styrking av tjenestene i tillegg til det som 
følger av inntektsveksten, jf. tabell 3.2. Beregningsgrunnlaget er den delen av de frie inntektene 
utenom eiendomsskatt som går til å dekke driftsutgiftene 
 
I kommuneproposisjonen for 2017 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. Forslag til kommunale og fylkeskommunale skattører for 2017 er fremmet i Prop. 1 LS 
(2016–2017) Skatter, avgifter og toll 2017. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2017 holdes 
uendret på 11,8 pst. Den fylkeskommunale skattøren foreslås uendret på 2,65 pst.  
 

Statsbudsjettets virkninger for Aremark kommune 2017 

 
Nytt inntektssystem 
lnntektssystemet benyttes for å tilføre midler til kommunal sektor. Den overordnede 
målsettingen med inntektssystemet er å utjevne kommunenes økonomiske forutsetninger, slik 
at det legges til rette for et likeverdig tjenestetilbud til innbyggere over hele landet. 
Stortinget har vedtatt en modell der alle får 50 % basistilskudd, deretter graderes tilskuddet gjennom 
et nytt strukturkriterium basert på reiseavstander.  
Kommuner med innbyggertall under 3200 får nå et nytt tilskudd, Sør-Norgetilskudd med et 
småkommunetillegg. Dette gis med utgangspunkt i distriktsindeks (kommuner med reelle 
distriktsutfordringer har indeks mellom 0 og 46). Aremark kommune sin distrikts indeks for 2017 er satt 
til 37 som gir et småkommunetillegg på kr 4 990 000. I tillegg er kommunen tildelt kr 400 000 i 
skjønnstilskudd.  
 
Endring i frie inntekter i statsbudsjettet (rammetilskudd, inntektsgarantiordningen INGAR, 
småkommunetillegg og skjønnsmidler) viser at disse øker totalt med 1,35 mill.kr i forhold til 
oppgavekorrigerte frie inntekter 2016.  Dette utgjør kun en økning på 1,5 % (gj.snitt Østfold 3,0 %), 
mens pris- og lønnsvekst i kommunal sektor er beregnet til 2,5 %.  
 
Nedgang i innbyggertallet fra 1401 til 1396 pr 01.07.16 reduserer innbyggertilskuddets del av 
rammetilskuddet.  
 
Inntektsgarantiordningen (INGAR) utgjør for 2017 2,6 mill. kr (økning fra 1,6 til 2,6 mill. kr i forhold til 
revidert nasjonalbudsjett). Dette er en inntekt som vil bli borte over en 5 års periode og gir et tydelig 
signal på at økonomien for de små kommunene vil svekkes ytterligere utover hva som ble varslet i 
revidert nasjonalbudsjett. 
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Driftsbudsjettet for 2017 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 2017-2020. 
 
 
 
 
 
Aremark, 10. november 2016 
 
 
 
Jon Fredrik Olsen 
Rådmann 
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KOMMUNENS VIRKSOMHETER  
 

Virksomhetenes budsjettrammer 2017 ble vedtatt 22.09.16 i sak 45/16. Det vises til dokumentet 

Økonomiplan 2017-2020 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 

Oppvekst og 
kultur 

Per-Ole Pihlstrøm 

Helse og 
barnevern 
Christian Gundersen 

NAV 

Christian Gundersen 

Pleie og omsorg 

Heidi Sommerseth 

Plan, miljø og 
teknisk 

Ann-Catrin Johansson 

Stab og 
støttefunksjoner 

Mette Eriksen 

Personal og 
organisasjon 

Sten-Morten Henningsmoen 

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 

Frivilligsentralen 

Årsverk: 0,60 

Bruktstua Strømsfoss mølle 
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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 rådmannskontor, 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. 
 
114 Frivilligsentralen og 116 Bruktstua 
Daglig leder er ansatt i 60 % stilling. Sentralen drives i tråd med Kultur- og utdanningsdepartementets 
retningslinjer og årlig tilskudd fra staten til lønn av daglig leder er fra om med 2017 innlemmet i 
rammetilskuddet.  
 
117 Strømsfoss Mølle inneholder møllemuseum, galleri og møte-/selskapslokaler.  
 
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 2017: 

 høy politisk og administrativ involvering i budsjett- og økonomiplanprosessen 

 høyt fokus på økonomistyring 

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

 ledelsesutvikling  

 personalpolitikk; rekrutteringsfremmende tiltak, HMS og kompetanseutvikling 

 internkontroll 
 

Planlagte nye oppgaver eller endringer i eksisterende i 2017: 

 videreutvikle internkontrollsystemet  

 sluttføre revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

 gjennomføre vedtatt kommunikasjonsstrategi 
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 sluttføre arbeidet med strategisk næringsplan 

 implementere ny IKT-drift i samarbeid med Halden kommune 

 oppfølging av investeringsprosjektene (IKT, tomteutvikling i sentrum, VA, barnehage, 
Furulund, vegnavnsprosjekt, kulturscene, døgnåpent bibliotek, rådhus/bankbygg) 

 Stortingsvalg 

 Frivilligsentralen med Bruktstua og Strømsfoss Mølle 

 vurdere hensiktsmessigheten av å drifte to kirker i forhold til de forestående store 
vedlikeholdskostnadene 

 administrasjonen skal utrede virksomhetsområde Pleie og omsorg for å vurdere hvilken 
kvalitet og tilbud vi skal ha på dette virksomhetsområdet og om det kan organiseres på en mer 
kostnadsbesparende måte 
 

11 Politisk styring og 

sentraladministrasjon 

Økonomiplan – 

ramme 2017 

Årsbudsjett – 

ramme 2016 

Endring 

Økonomiplan 2016 

– Årsbudsjett 2016 

Antall 

årsverk 2017 

Netto 16 318 17 701 + 1 383 7,6 

 
 

Tiltak i årsbudsjett  2017: 

Tjeneste Tiltak Konsekvenser 2017 

Valg Stortings- og kommunevalg (fra 
økonomiplan) 

 +90 

Politisk ledelse Møtegodtgjørelse varaordfører (fra 
økonomiplan) 

 + 300 

Politisk ledelse Legge ned Omsorgsutvalget og 
Oppvekst og kulturutvalget; og 
opprette et nytt utvalg – 
Levekårsutvalg (fra økonomiplan) 

Redusere 
møtegodtgjørelse 

- 39 

Administrasjon Redusere 1 årsverk fra 01.07.17, og 
kjøper tjenester tilsvarende ½ årsverk.  

Forutsettes at 
oppgavene blir fordelt 
på resten av staben 
uten kostnadsøkning 
jf. økonomiplan 2017-
2020 

- 175 

IKT Drift IKT (fra økonomiplan) Økning 
driftskostnader 

+ 178 

Lærlinger Tilpasse i forhold til inntak (fra 
økonomiplan) 

 - 180 

Næring 
 

Tilskudd næring   - 250 

Reserverte 
tilleggsbevilgninger 

Dekker evt. inntektssvikt   + 860 

Frivilligsentralen Innlemming av øremerket tilskudd i 
rammetilskuddet 

 + 155 
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RAMMEOMRÅDE 21 OPPVEKST OG KULTUR 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

SKOLE 

 
2110 Aremark skole 
 
Beskrivelse av ansvarsområdet: 
 
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 tilbud om skolefritidsordning. 
 
Oversikt over antatt elevtall (uten hensyn til inn- og utflytting): 
 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

182 174 160 159 152 

 
Tabellen viser at det i løpet av planperioden vil bli en markant reduksjon i elevtallet, dersom det ikke 
inntreffer en netto innflytting av barnefamilier med barn i grunnskolealder. Hvis vi sammenholder 
denne tabellen med tabell som inneholder oversikt over fødselstallene i Aremark kommune, tyder 
prognosen på et elevtall ved Aremark skole som stabiliserer seg rundt 150 elever fra 1. til 10. trinn. 
 
Aremark skole vil ved utløpet av 2016 framstå som et oppgradert og moderne skoleanlegg som er 
bygget for et betydelig høyere elevtall. 
 
 
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.  
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 
 
Det arbeides kontinuerlig for et helhetlig læringsmiljø som fremmer både sosial og faglig utvikling. 
Forbedringsarbeidet hviler på et konstruktivt skole/hjem-samarbeid og en målrettet aktivitet i 
Skolemiljøutvalget. 
 
 
Prioriterte mål og strategier for 2017: 
I forbedringsarbeidet for oppvekst i 2017skal det prioriteres to satsingsområder: 

 Grunnleggende ferdigheter i lesing med vekt på tidlig innsats 

 Inkluderende læringsmiljø 

Oppvekst og kultur 

Per-Ole Pihlstrøm 

Aremark skole 

Årsverk: 28,33 

Aremark SFO 

Årsverk: 2,47 

Kulturskole 

Årsverk: 1,03 

Voksen- 
opplæring 

Årsverk: 1,18 

Furulund 
aktiviteter 

Årsverk: 0,29 

Aremarkhallen 
Kultur/ 

Aremark 
folkebibliotek 

Årsverk: 1,00 

Aremark 
ungdomsklubb 

Myrland 
Årsverk: 0,76 

Aremark  
barnehage 

Årsverk: 13,14 
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For å operasjonalisere strategiene skal det utarbeides årsplaner for barnehage og skole som 

behandles i og godkjennes av Samarbeidsutvalget innen utløpet av januar 2017. Årsplanene skal 

prioritere målsettinger og tiltak i henhold til hovedsatsingsområdene ovenfor, men kan utover dette 

inneholde tiltak innen områder som er spesifikke for barnehage eller skole. 

Til å lede planarbeidet og forbedringsarbeidet oppnevner virksomhetsleder oppvekst og kultur/rektor 

en styringsgruppe med representanter for yrkesgruppene i barnehage og skole. Virksomhetsleder 

leder selv gruppa. 

Tiltak som skal benyttes i planer og forbedringsarbeid: 

 Helsefremmende barnehage og skole 
Både barnehage og skole er sertifisert som helsefremmende. Vi er invitert til å være med i 

nettverk som opprettes av Østfold Fylkeskommune/Folkehelsa. Aremark er med i nettverk for 

barnehage hhv skole. 

 Inkluderende læringsmiljø 

Aremark ble i høst kåret til beste lokalsamfunn med MOT. Vi inngår avtale med MOT om 

tilleggsprogrammet «Skolen som samfunnsbygger.» Programmets målsetting er «fellesforstått 

ansvarlighet.» Unge rollemodeller og voksne skal eie en felles forståelse for viktigheten av å 

skape en kultur der alle er inkludert. Ledelsen, personalet, unge rollemodeller og 

lokalsamfunnets foreldre, trenere og ledere skal styrkes som samfunnsbyggere. Målsettingen 

er en skole og et lokalsamfunn der alle blir sett på en positiv måte gjennom forsterking av en 

felles verdiplattform. Programmet vi utvides fra å være et opplegg for ungdomsskolen til å 

favne over hele skolen med mulig spredningseffekt til barnehage. 

Aremark kommune er invitert av Fylkesmannen til å være med i et nettverk av kommuner i 

Østfold som er med i prosjektet «Bedre læringsmiljø» der Læringsmiljøsenteret er med som 

en faglig ressurs. Aremark kommune fortsetter i dette nettverket. 

I Aremark skole skal skolemiljøutvalget (SMU) ha en koordinerende rolle i arbeidet med det 

helhetlige læringsmiljøet. Det skal legges stor vekt på elevenes deltakelse i prosessene. 

Det skal i personalsamlinger både i barnehage og skole arbeides med felles verdisett for 

ansatte i virksomhet oppvekst til beste for arbeidet med barn og unge. 

Aremark skole deltar i kommunens tverrfaglige samarbeid til beste for barn, ungdom og 

familier. 

 Grunnleggende ferdigheter i lesing – tidlig innsats 
Barnehage- og skoleeier satser på deltakelse i den nasjonale strategien for språk, lesing og 

skriving 2016-2019 kalt språkløyper, der det særskilt fokuseres på overgangen fra barnehage 

til skole. 

En god kommunikasjon i overgangen mellom barnehage og skole danner et godt grunnlag for 

tidlig innsats og livslang læring for barna. For de fleste barn er overgangen problemfri, men for 

noen kan den være en kritisk fase.  Et aktivt arbeid med språk må starte i barnehagen og 

fortsette i grunnskole og i videregående opplæring. Derfor blir det i den nasjonale strategien 

for språk, lesing og skriving utviklet en kompetanseutviklingspakke for overgangen fra 

barnehage til skole.  

Kompetanseutviklingspakken skal tas i bruk av barnehage- og skoleeier, som skal lede 

arbeidet med kompetanseutviklingspakken i kommunene.  



- 10 - 

I pakken Overgang fra barnehage til skole tas det hensyn til at barnehage og skole er to 

læringsarenaer og representerer to kulturer. Lærere og barnehagelærere skal få gjensidig 

forståelse for hverandres praksis, formål og mandat. Kompetanseutviklingspakken 

understreker viktigheten av å etablere og implementere gode rutiner i arbeidet med overgang 

fra barnehage til skole. Analyse av egen praksis løftes frem som et nyttig verktøy i dette 

arbeidet.  

Kompetanseutviklingspakken Overgang fra barnehage til skole er delt inn i hovedtemaene 

kulturbygging og dialog, språkarbeid, kartlegging og observasjon og samarbeid. Pakken gir 

ulike innganger til emnene gjennom varierte formidlingsmetoder, og det legges opp til 

refleksjon og samarbeid i selve øktene. Pakken har et forebyggende perspektiv og et utvidet 

fokus på minoritetsspråklige barn og elever med språkvansker. 

 

Vi deltar videre i en eventuell videreføring av KVALIØS-samarbeidet med de andre 

skolekommunene i Indre Østfold i prosjektet der vi skal forsøke å utvikle oss som 

skolekommuner som driver forskningsbasert og utvikler kvalitetsvurderingssystemer som 

definerer standarder for god praksis innenfor områdene læring, læringsmiljø, 

lærerkompetanse og ledelse. 

Planlagte nye oppgaver eller endringer i eksisterende i 2017: 
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. 
Reduksjon i inntekt fra andre kommuner og en gradvis reduksjon i elevtallet fører til at budsjettet for 
bemanning reduseres, allerede i 2017. 
 
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 da denne saken ble satt på kartet. Forslag om dette fremmes 
derfor ikke i budsjettet, men dersom det viser seg vanskelig å gjennomføre budsjettkravet i reduksjon 
av bemanning, må administrasjonen vurdere å fremme saken på nytt våren 2017. 

 
 

2120 Aremark SFO 
 
Beskrivelse av ansvarsområde og formål: 
Opplæringslovens § 13-7 sier blant annet at kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og 
etter skoletid for 1. til 4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1. til 7. årstrinn. 
Skolefritidsordninga skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, 
funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn 
skal gis gode utviklingsvilkår. Areala, både inne og ute, skal være egnet for formålet. 
 
Lokalene til SFO er gjenstand for oppgradering som en del av det totale prosjektet ved skolen. 
 
Onsdag er fridag for elevene på 1. til 4. trinn ved Aremark skole. Denne dagen tilbyr SFO et 
heldagstilbud med varierte aktiviteter. 
 
46 barn hadde pr 1. oktober 2016 plass i SFO fordelt på 23 hele og 23 halve plasser. 
 
 
Mål, strategier og eventuelle endringer i 2017 
SFO skal også i 2017 ha en sentral rolle i vår satsing som helsefremmende skole. 
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2130 Kulturskole 
 
Beskrivelse av ansvarsområde og formål 
Aremark kulturskole tilbyr undervisning i gitar- og pianospill. Det er en liten positiv trend i at flere yngre 
elever nå søker seg til kulturskolen. 

Høsten 2016 startet 27 elever ved skolen, fordelt på 11 gitarelever og 16 pianoelever. 

Mål, strategier og eventuelle endringer i 2017 
Lønn til dirigent for Aremark skolekorps har vært lagt inn i kommunens budsjett for kulturskole. 
Dirigenten er for tiden ute i permisjon. Korpset er for tiden ikke i drift. Det foreslås at midler til dirigent 
tas ut av budsjettet. 
Det er en målsetting å ta med kulturskolen i Aremark kommunes tilstandsrapport for 2017 med tanke 
på en gjennomgang og strategivalg videre. 
 
2140 Voksenopplæring 
 
Beskrivelse av ansvarsområde og formål 
Aremark kommune har opprettet et voksenopplæringstilbud med bakgrunn i vedtak om bosetting av 
flyktninger. P.t deltar 5 elever i tilbudet som omfatter norsk språkopplæring og samfunnskunnskap. 
Morsmålet til elevene er arabisk. I tillegg gis det tilbud til elev som har rett til språkopplæring og som 
har thai som morsmål. 
 
Aremark kommune gir også et voksenopplæringstilbud innenfor opplæringslovens bestemmelser for 
dette. 
 
Mål, strategier og eventuelle endringer i 2017 
Aremark kommune vil fortsette å gi tilbud om voksenopplæring etter regelverket i opplæringslov og 
introduksjonslov. 
 
 

KULTUR 

 
Beskrivelse av ansvarsområdet 
Kulturdelen omfatter administrasjon av kultur, Myrland Ungdomsgård, Aremark bibliotek, svømmehall, 
bygdekino og Furulund allbrukshus, samt Aremark idrettshall. 
 
Formål: 
Ansvarsområdet for 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 nyskapingsevne, verdiskaping, kulturelt 
mangfold, frivillig innsats, like muligheter for alle og fravær av diskriminering. 
 
Et levende samfunnsliv krever satsing på sosiale aktiviteter der alle innbyggere får mulighet til å delta. 
Viktige innsatsfaktorer er idrettsliv, ungdomsklubb, folkebibliotek, konserter og festivaler. Det skal 
legges til rette for et godt samarbeid med frivilligheten. 
 
 
2150 Furulund – aktiviteter   
Utleie av møtelokaler/storsal organiseres av kafévert i samarbeid med kultur. Furulund allbrukshus gir 
alle innbyggere mulighet til å benytte utleierom av høy kvalitet. 
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.  
 
2155 Aremarkhallen 
Aremarkhallen, i tillegg til svømmehallen i Furulund, gir innbyggere i alle aldre mulighet for trening, 
fysisk- og idrettslig aktivitet. 
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2160 Kultur 
Omfatter administrasjon og planlegging, budsjettet for tildeling av kulturmidler til idrett, lag og 
foreninger, kultur-/idrettspris, tilskudd til diverse arrangement, museumsstøtte. 
 
2170 Aremark folkebibliotek er et kombinert skole- og folkebibliotek.  
Bibliotekets hovedoppgave er formidling av litteratur og å være en offentlig debattarena.  
Biblioteket har flyttet inn i nye lokaler som en del av oppgraderingsprosjektet ved Aremark skole. 
Nye lokaler skal sikre god tilgjengelighet på tjenesten. 
 
I tilknytning til biblioteket er det tilrettelagt en kulturscene. Det gjenstår investeringer i kulturscenen før 
denne er fullt ut operativ.  
 
2180 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. Ungdomsklubben arbeider etter prinsippene i MOT. 
 
Låven skal restaureres/istandsettes med hjelp fra frivillige og teknisk. 
 
 

BARNEHAGE 

 
2190 Aremark barnehage/2195 Barnehager andre kommuner  
 
Beskrivelse av ansvarsområdet 
 
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.  
 
Sommeren 2016 har et stort barnekull gått ut av barnehagen og over i skolen. Fødselstallene har i 
årene etter 2010 vært variable og moderate i Aremark kommune: 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

12 9 13 15 12  

 
Den største usikkerheten vedrørende barnehagekapasiteten i økonomiplanperioden er derfor 
størrelsen på netto tilflytting i de aktuelle alderskullene. Ved inngangen til 2017 er det forventet at vi 
utnytter 52,6 plasser av de i alt 70 plassene. 
 
Foresatte har rett til å velge barnehage i annen kommune for sine barn, dersom de ønsker dette. 
Aremark kommune betaler for plassen for barn fra Aremark som går i private barnehager i andre 
kommuner. Tendensen er økende. 
 
Reduksjonen av antall barn i barnehagen får også konsekvenser for størrelsen på bemanning i 
barnehagen. Bortfall av inntekter til brukerbetaling kombinert med utgifter til barnehageplasser i andre 
kommuner gjør barnehagens økonomiske situasjon krevende. 
  

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 hjelp etter bestemmelsene i opplæringsloven. Her 
samarbeider barnehage og skole om tilrettelegging og gjennomføring. 

 

Det er fra våren 2016 opprettet et felles samarbeidsutvalg mellom skole og barnehage. Dette kan 
være med på å skape rom for faglig samarbeid, særlig med tanke på tidlig innsats og felles forståelse i 
pedagogiske valg. 
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Det gjennomføres en utredning knyttet til barnehagen som viser totalt vedlikeholdsbehov på og rundt 
bygningen og eventuelt andre forbedringer som bør gjøres.  
Med utgangspunkt i resultatet av utredningen vil fremtidig investeringsbehov tas hensyn til i 
kommende økonomiplan 2018-2021. 
 
Formål: 
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 ) 
 
Prioriterte mål og strategier for 2017 
Det er i 2016 utarbeidet en felles tilstandsrapport for oppvekst – så langt skole og barnehage – som er 
behandlet i samarbeidsutvalget, oppvekst- og kulturutvalget og kommunestyret. 
 
I forbedringsarbeidet for oppvekst i 2017skal det prioriteres to satsingsområder: 

 Grunnleggende ferdigheter i lesing med vekt på tidlig innsats 

 Inkluderende læringsmiljø 
 

Det er redegjort nærmere om dette ovenfor under SKOLE.  Arbeidet med strategiene skal 

konkretiseres nærmere i en årsplan for barnehage hhv skole som skal legges fram for 

samarbeidsutvalget innen utløpet av januar. 

Aremark barnehage er sertifisert som helsefremmende barnehage og vil fortsette i Folkehelsas 

nettverk som er opprettet for helsefremmende barnehager i Østfold fylke. 

Planlagte nye oppgaver og endringer i 2017 
Satsingsområdene ovenfor bygger på at barnehage og skole skal gå inn i et tettere samarbeid. I tillegg 
skal det være åpning for at barnehage og skole utover hovedsatsingene kan ha spesifikke tiltak som 
skal gis plass i planer og gjennomføring. 
Barnehagen har i tillegg behov for en oppgradering av bygningsmassen. Utredningen som utarbeides 

vil vise omfang og behov.  

Barnehagen er i en reell konkurransesituasjon med barnehager i andre kommuner. Det er derfor viktig 

at barnehagen finner en tydelig faglig profil og kan kommunisere denne. 

 

21 Oppvekst og 

kultur 

Økonomiplan – 

ramme 2017 

Årsbudsjett – 

ramme 2017 

Endring 

Økonomiplan 2017 – 

Årsbudsjett 2017 

Antall 

årsverk  2017 

Netto 31 371 31 308 - 63 47,8 

 

Tiltak i årsbudsjett  2017: 

Tjeneste Tiltak Konsekvenser 2017 

Kultur Kultur legges ned som egen 
virksomhet (fra økonomiplan) 

Ny organisering innenfor 
Oppvekst og kultur 

- 770 

Kulturskole Legge ned dirigentstilling (fra 
økonomiplan) 

Ingen kommunal oppgave - 92 

Myrland Utstyr for 2016 (fra økonomiplan)  - 430 
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Barnehage Varm mat (fra økonomiplan) Utsettes til barnehagen 
selv har egnede 
kjøkkenfasiliteter 

- 50 

Skole Bortfall av inntekter fra andre 
kommuner/reduksjon lønn 

Reduksjon på inntil 2 
lærerårsverk og 0,6 
assistent fra 01.08.17 

- 826 

Barnehage Reduksjon lønn pga lavt barnetall Reduksjon 0,6 årsverk 
(helårsvirkning) 

-200 

Voksen-
opplæring 

Tilskudd norsk og samfunnsfag  
+ 910 

 

 

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, 
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 

Helse og 
barnevern 

Christian Gundersen 

Helse, lege og 
fysioterapi 

Årsverk: 3,40  

Psykiatri 

Årsverk: 1,00  

Barnevern 

Årsverk: 2,00  
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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 2017: 
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 2017: 
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 

 
 
Folkehelse: 

 virksomheten har koordineringsansvar og har sekretariatsfunksjon for den administrative 
Folkehelsekomite 

 utarbeide skriftlig oversikt over helseutfordringene i kommunen (kommuneplanens 
samfunnsdel) 
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31 Barnevern og 
helse 

Økonomiplan – 
ramme 2017 

Årsbudsjett – 
ramme 2017 

Endring 
Økonomiplan 2017 
– Årsbudsjett 2017 

Antall 
årsverk  

2016 

Netto 8 364 8 128 - 236 7,00 

 

Tiltak i årsbudsjett 2017: 

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

tilpasse og kontrollere kostnadene, i forhold til budsjettrammen 2017. 

Tjeneste Tiltak Konsekvenser 2017 

Administrasjon Redusere 1 årsverk fra 
01.07.17  

Forutsettes at oppgavene blir fordelt på 
resten av staben uten kostnadsøkning 
jf. økonomiplan 2017-2020 

- 275 

Barnevern og helse Plikt til øyeblikkelig 
hjelp-plasser (fra 
økonomiplan) 

Overføring fra stat til kommune (ligger i 
kjøp av institusjonsplasser under Pleie 
og omsorg) 

 

Barnevern og helse Fjerner styrking ifm 
bosetting flyktninger 
(fra økonomiplan) 

 
- 300 

Barnevern og helse Endrede tiltak Lavere nettoutgifter pga refusjon fra 
staten 

- 300 
 

 
 
 

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 2017: 
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.  
 

Planlagte nye oppgaver eller endringer i eksisterende i 2017: 
Arbeid først:  

 arbeid/aktivitet for trygd og sosialhjelp lovpålagt fra 01.01.2017 for brukere under 30 år. 

 Bruktstua – samarbeid med frivillige (Frivilligsentralen) 
 

Bosetting av flyktninger: 

NAV skal ivareta de allerede bosatte flyktningenes 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 2017 
Årsbudsjett – 
ramme 2017 

Endring 
Økonomiplan 2017 
– Årsbudsjett 2017 

Antall 
årsverk  

2017 

Netto 4 010 3 989 -21 2,40 
 
 

Tiltak i årsbudsjett  2017: 

Tjeneste Tiltak Konsekvenser 2017 

Sosialtjenesten Introduksjonsstønad 
flyktninger (fra 
økonomiplan) 

 -1 875 
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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 
 
 
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 iht enkeltvedtak, herunder servering i 
Fosbykollens 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. 

Pleie og omsorg 

Heidi Sommerseth 

Pleie og omsorg; 
avdelingsleder 

Årsverk: 1,00 

Pleie og omsorg; 
ass. 

avdelingsleder 

Årsverk: 1,00 

Fosbykollen/ 
hjemmesykepleie 

Årsverk: 24,69 

BPA 

Årsverk: 5,42 

Heldøgnsomsorg 
i bolig 

Årsverk: 3,89 

Hjemmehjelp 

Årsverk: 0,75 

Støttekontakt, 
dagaktivitet, 
avlastning og 

omsorg 
Årsverk: 0,70 

Fellesfunksjoner; 
avdelingsleder 

Årsverk: 1,00 

Kjøkken 

Årsverk: 1,56 

Vaskeri 

Årsverk: 0,65 
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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 2017: 

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

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

og andre satsningsområder som omfattes av Kompetanseløftet. Aktiv bruk av 

ooplæringsprogrammet «veilederen», basert på e-læringskurs. 

 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 2017: 

 Legger midlertidig ned dagaktivitet for hjemmeboende personer med demens pga liten 

etterspørsel.  

 Det er i 2016 omdisponert lønnsmidler tilsvarende 20 % stilling for å kjøpe 

ergoterapeutkompetanse fra Halden kommune fra 01.01.17. 

 

Vedtatt endring: 

Enhver overskridelse av vedtatt periodisert budsjett skal rapporteres månedlig til formannskapet.  
 

33 Pleie og omsorg 
Økonomiplan – 

ramme 2017 

Årsbudsjett – 

ramme 2017 

Endring 

Økonomiplan 2017 

– Årsbudsjett 2017 

Antall 

årsverk  

2017 

Netto 30 695 30 794 + 99 41,63 

 

Tiltak i årsbudsjett  2017: 

Tjeneste Tiltak Konsekvenser 2017 

Pleie og omsorg Legge ned vaskeriet ved 
Fosbykollen (fra 
økonomiplan) 

Kjøpe tjenesten - 125 
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Pleie og omsorg Styrket omsorg (fra 
økonomiplan) 

Avviklet tilbud -1 455 

Pleie og omsorg Dagaktivitet Avvikle midlertidig - 184 
 

Pleie og omsorg Økt innslagspunkt 
ressurskrevende brukere 
jf. statsbudsjettet 

Høyere nettoutgift + 600 

 

 

 

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 Drift- 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. 
 
 
 
 
 

Plan, miljø og teknikk 

Ann-Catrin Johansson 

Landbruk, plan og 
viltforvaltning (kjøpes 
fra Marker kommune) 

Årsverk: 0,40 

Teknisk 

Årsverk: 2,00 

Renholdere 

Årsverk: 6,65 

Vann, avløp og 
renovasjon 

Årsverk: 3,00 

Brann og feiing 

Årsverk: 0,40 

Saksbehandler 

Årsverk: 1,00 
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 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» og «søppeluker» 
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. Fra 1.1.2016 kjøper kommunen også feier tjenester fra Halden brannvesen. 
 
Fra 1.1.2017 samarbeider Aremark kommune med Halden brannvesen der Aremark kjøper brann- og 
feiertjenester. Dette gjelder lovpålagte oppgaver etter Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende 
forskrifter. Samarbeidet inkluderer brannfaglig ledelse, forebyggende aktiviteter, tilsyn i særskilte 
brannobjekter og feiing. Ansvaret for tjenesten, tilstedeværelse av beredskap og røykdykking er 
fortsatt plassert i Aremark kommune, men utførelsen/gjennomføringen er delegert til Haldens 
brannsjef. 
 
Prioriterte mål og strategier for 2017: 
Virksomheten skal 

 fortsette rehabiliteringen og utbygging av VA-nettet. 

 starte med rehabilitering av kommunens renseanlegg.  
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 optimalisere vannbehandlingsanlegget. 

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

 implementering av «Ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer» 

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

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

 
Planlagte nye oppgaver eller endringer i eksisterende i 2017: 

 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 – optimalisering av anlegget og fjerne fremmed vann. 
o Kartlegging og innmåling av ledninger og kummer i Aremark kommune (kvalitetssikring) 

 

 Sikre kommunens vanntilførsel 
o Optimalisere nytt vannbehandlingsanlegg. 
o Installere vannmålere på næringsvirksomheter i kommunen. 
o Erstatte gammel vannledning Østensvig-Rustad med ny. 

 Avslutte trinn 1 og 2 av trykkavløp etter de vedtak som ble vedtatt i kommunestyret september 
2016 i spredt bebyggelse . 

 Oppstart trinn 3 (Fange/Strømsfoss) og 4 (Buer/Fyldeng) av trykkavløp i spredt bebyggelse. 

 Fortsette vedlikeholdsplanen for kommunens bygg. 
Fosbykollen - Utredning om kontinuerlig vedlikehold eller rehabilitering 

 Barnehage- vedlikehold, utbygging eller rehabilitering 

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

 Samarbeid med Halden brannvesen om brann- og feiertjenester 
o Riktig kompetanse og opplæring av utrykningsleder og brannkonstabler. 

 Innføring av feiing også på hytter 

 Utbygging av låve på Myrland 
 

 

41 Landbruk-, plan-, 

miljø- og 

viltforvaltning 

Økonomiplan – 

ramme 2017 

Årsbudsjett – 

ramme 2017 

Endring 

Økonomiplan 2017 

– Årsbudsjett 2017 

Antall 

årsverk  

2016 

Netto 2 058 2 166 + 108 * 

 
 

43 Teknisk 
Økonomiplan – 

ramme 2017 

Årsbudsjett – 

ramme 2017 

Endring 

Økonomiplan 2017 

– Årsbudsjett 2017 

Antall 

årsverk  

2017 

Netto 7 300 7 536 + 236 * 

 

44 VAR-området 
Økonomiplan – 

ramme 2017 

Årsbudsjett – 

ramme 2017 

Endring 

Økonomiplan 2017 

– Årsbudsjett 2017 

Antall 

årsverk  

2017 

Netto - 9 640 -9 255 + 385 * 
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45 Brann og feiing 
Økonomiplan – 

ramme 2017 

Årsbudsjett – 

ramme 2017 

Endring 

Økonomiplan 2017 

– Årsbudsjett 2017 

Antall 

årsverk  

2017 

Netto 1 709 1 677 + 32 * 

* Samlet for disse områdene er 14,2 årsverk 
 

Tiltak i årsbudsjett  2017: 

Tjeneste Tiltak Konsekvenser 2017 

Teknisk  Reduserer rammer  Reduksjon av vedlikehold av 
kommunens bygningsmasse 

 - 200 

Teknisk Øke gebyrer – byggesak, 
oppmåling, plan (fra 
økonomiplan) 

Realistisk ift selvkost 
- 350 

VA Utbygging vannforsyning 
(fra økonomiplan)  

Mindreinntekt ift 2016 
+ 904 

VA Utbygging avløp (fra 
økonomiplan) 

Mindreinntekt ift 2016 
+ 196 
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RAMMEOMRÅDE 8 SKATTER OG RAMMEOVERFØRINGER MED MER 

 
Skatt på formue og inntekt 2017 

Budsjettert skatteinngang i 2016 er kr 30 537 000.  
 
Det er budsjettert med en ordinær skatteinntekt for 2017 på kr   32 780 000 
 

Eiendomsskatt 2017 

Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer kr     4 500 000 
Eiendomsskatt på annen eiendom (næring, verker og bruk)  kr        440 000 

 

 
Statlige overføringer 2017 

Rammeoverføringene bygger på regjeringens økte rammeoverføringer til kommunene. 
I budsjettet er det tatt høyde for et rammetilskudd som bygger på et innbyggertall på 1396 og samme 
med aldersmessige fordeling som pr. 01.07.16. 
 
Det er fra og med 2017 innført et Distriktstilskudd Sør-Norge – småkommunetillegg  for kommuner 
med reelle distriktsutfordringer. Satsene er differensiert etter kommunen sin verdi på distrikts 
indeksen. Aremark kommune sin distrikts indeks for 2017 er satt til 37 som gir et småkommunetillegg 
på kr  4 990 000. I tillegg er vi tildelt kr 400.000 i skjønnstilskudd.  

 
Rammeoverføringer:  kr  61 174 000 
Herav: 
Ordinært skjønn   kr    400 000 
Distriktstilskudd Sør-Norge kr 4 990 000 
 
Andre generelle statstilskudd:    
 kr       3 195 000 
Herav: 
Investeringskomp. reform 97 kr         65 000 
Investeringskomp. omsorg kr       600 000 
Investeringskomp. Skolebygg kr       130 000 
Integreringstilskudd flyktninger kr    2 400 000 
 
Andre direkte eller indirekte skatter (konsesjonsavgift:) kr            60 000 
 
 
 
SUM FRIE INNTEKTER                                                                                 kr   102 149 000 
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GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA 01.01.2017 

 

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.  200,- pr. mnd  
          
2-3 G      kr.  152,- pr. time 
3-4 G      kr.  203,- pr. time 
4-5 G      kr.  256,- pr. time 
Over 5 G     kr.  268,- 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.  47,- 
Liten middag med dessert    kr.  65,- 
Normal middag uten dessert    kr.  72,- 
Normal middag med dessert    kr.  89,- 
Grøt       kr.  34,- 
Kveldsmat      kr.  50,- 
Emballasje pr. porsjon ved varmmatombringing              kr.  14,- 

 

Trygghetsalarmer (ikke mva-belagt) 

Pris på bruk av trygghetsalarm pr. måned  kr. 202,- 
 
 

Barnehageplasser (ikke mva-belagt) 

Foreldrebetaling for barnehageplasser fastsettes til makspris for hel plass. Tillegg kr 170,- for melk og 
frukt og kr 55,- for lunsj en gang pr uke. 
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. 2.147,- pr. mnd. 
Korttidsplass  kr. 1.613,- 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, renovasjon og feiing(VARF-området)  
 
Gebyr for vann (eks. mva)  
For boliger og fritidseiendommer med helårstilknytning uten vannmåler: 
Abonnementsgebyr (fast gebyr): kr 500,- 
Forbruksgebyr (beregnet etter 200 m3): kr 950,- 
 
For hytter med godkjent sommertilknytning:  
Abonnementsgebyr (fast gebyr): kr 500,- 
Forbruksgebyr (beregnet etter 200 m3): kr 190,- (20 % av helårstilknytning) 
 
For boliger og fritidseiendommer med helårstilknytning med vannmåler: 
Abonnementsgebyr (fast gebyr): kr 500,- 
Forbruksgebyr (etter målt forbruk): kr 4,75 pr m3 
 
Gebyret innkreves uavhengig av om boligen er bebodd eller ikke. Det kan søkes fritak for boliger som 
er ubeboelige.  
 
Tilkoblingsgebyr: kr 15.000,- 
 
Gebyr for avløp(eks. mva)  
For boliger og fritidseiendommer med helårstilknytning uten vannmåler: 
Abonnementsgebyr (fast gebyr): kr 700,- 
Forbruksgebyr (beregnet etter 200 m3): kr 3 430,- 
 
For boliger og fritidseiendommer med helårstilknytning med vannmåler: 
Abonnementsgebyr (fast gebyr): kr 700,- 
Forbruksgebyr (etter målt forbruk): kr 17,16 pr m3 
 
Gebyret innkreves uavhengig av om boligen er bebodd eller ikke. Det kan søkes fritak for boliger som 
er ubeboelige.  
 
Tilkoblingsgebyr: kr 35.000,- 
 
Slamtømming (eks. mva) 

Gebyr for slamtømming økes fra kr 3.000,- for 3 m3 tank og deretter kr 530,- pr. m3 i 2016 til kr 3.500,- 
for 3 m3 tank ved årlig tømming (for fritidsboliger med tømming annet hvert år betales kr 1.750,-) og 
deretter kr 620,- pr. m3 i 2017.  
Gebyret innkreves uavhengig av om boligen er bebodd eller ikke. Det kan søkes fritak for boliger som 
er ubeboelige. 
Det kan innkreves et gebyr kr 550,- eks mva pr fremmøte når slam/septiktanken av praktiske grunner 
ikke kan tømmes og dette skyldes eier. 
 
Renovasjon (eks. mva) 
Avfallsgebyret for 270 l. stativ (vanlig husstand) holdes uendret kr 1.850,- i 2017. Avfallsgebyret for 
400 l. stativ kr 2.955,- i 2017.  
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. 
 
Feiegebyr(eks. mva) 

Feiegebyr økes fra kr 550,- i 2016 til kr 575,- pr. bolig og kr 675,- for fritidsbolig pr. år i 2017. 
Feiegebyr innkreves uavhengig av om boligen er bebodd eller ikke. Det kan søkes fritak for boliger 
som er ubeboelige. 
Øvrige tjenester som ikke omfattes av lovpålagt feiing og tilsyn. Herunder fresing, kontroll montering 

av nytt ildsted, fjerning av gjenstander i røykkanaler, feiing av fyrkjeler, o.l. betales pris pr time kr 650,-

Gebyret kreves inn flatt. Dette betyr at kostnaden belastes med lik sum pr år. Alle priser inkluderer 

nødvendig kjøring og materiell. Gebyret blir innkrevd sammen med øvrige kommunale gebyrer. 
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Spredt avløp (ikke mva-belagt) 
Saksbehandlingsgebyr for 2017 fastsettes til kr 2.500,- (uendret).  
Kontrollgebyr for 2017 fastsettes til kr 300,- (uendret).  
Kontrollgebyr innkreves uavhengig av om boligen er bebodd eller ikke. Det kan søkes fritak for boliger 
som er ubeboelige. 
 
 
Gebyr for saker etter Matrikkelloven  - AREMARK KOMMUNE  
 
Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens §32, forskriftene § 16) fastsettes som følger: 
 
D.1. Oppretting av matrikkelenhet 
 
D.1.1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 
  areal fra 0 – 300 m

2
      kr    6 620,- 

  areal fra 301 – 2000 m
2
      kr  13 825,- 

  areal fra 2001 – 20.000 m
2
 – pr. påbegynt da.   kr    1 330,- 

areal fra 20.001 – 100.000 m
2
 – pr. påbegynt da.    Kr       670,- 

areal over 100.001 m
2
 – økning pr. påbegynt da     kr        445,- 

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

 6 – 10 saker: 10% reduksjon. 

 11 – 25 saker: 15% reduksjon. 

 26 og flere: 20% reduksjon. 
 
D.1.2. Oppretting av uteareal på eierseksjon 
  Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon 
  areal fra 0 – 50 m

2
      kr    4 410,- 

  areal fra 51 – 250 m
2
      kr    6 620,- 

  areal fra 251 – 2000 m
2
      kr    8 825,- 

  areal fra 2001 m
2
 – økning pr. påbegynt da.   kr       660,- 

 
D.1.3. Oppretting av anleggseiendom 
  Gebyr som for oppretting av grunneiendom. 
  volum fra 0 – 2000 m

3
      kr   17 650,- 

  volum fra 2001 – 20.000 m
3
 pr. påbegynt 1000 m

3
  kr     1 765,- 

  volum over 20.001 m
3
 - økning pr. påbegynt 1000 m

3
  kr        880,- 

 
D.1.4. Registrering av jordsameie 
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Timesats kr. 690,-. 
 
D.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 
Viser til D.1.1, D.1.3 og D.1.4. (Tidligere midlertidig forretning) kr. 3.080,-. I tillegg kommer gebyr for å 
utføre oppmålingsforretning. 
 
D.2.1. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering. 
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg 
matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter D.1 og D.2. 
 
D.3. Grensejustering 
 
D.3.1. Grunneiendom 
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av 
eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m

2
). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal 

som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justering. 
  areal fra 0 – 250 m

2
      kr    6 620,- 

  areal fra 251 – 500 m
2
                  kr    8 825,- 
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D.3.2. Anleggseiendom 
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men 
maksimal grense settes til 1000 m

3
   

  volum fra 0 – 250 m
3
      kr    8 825,- 

  volum fra 251 – 1.000 m
3   

   kr  11 035,- 
 
 
D.4. Arealoverføring 
 
D.4.1. Grunneiendom 
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser 
dokumentavgift. 
areal fra 0 – 250 m

2
        kr   10 630,- 

areal fra 251 – 500 m
2
                    kr   13 290,- 

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m
2
 medfører en økning av gebyret på        kr     2 585,- 

 
D.4.2. Anleggseiendom 
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, -ikke være 
registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene 
for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. 
  volum fra 0 – 250 m

3
      kr   13 290,- 

  volum fra 251 – 500 m
3   

    kr   15 950,- 
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m

3
 medfører en økning av gebyret på      kr        750,-.   

 
D.5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved 
oppmålingsforretning 
  For inntil 2 punkter      kr     3 720,- 
  For overskytende grensepunkter, pr. punkt   kr        475,- 
 
D.6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller 
klarlegging av rettigheter 
  For inntil 2 punkter      kr     6 380,- 
  For overskytende grensepunkter, pr. punkt   kr     2 125,- 
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Timesats er kr 670,- 
 
 
D.7. Urimelig gebyr 
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og 
de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak 
fastsette et passende gebyr. 
 
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har 
fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 
 
D.8. Utstedelse av Matrikkelbrev 
  Matrikkelbrev inntil 10 sider     kr  175,- 
  Matrikkelbrev over 10 sider     kr   350,- 
 
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens Kartverk i takt med årlig kostnadsutvikling. 
 
KAP. E GEBYRFORSKRIFTER FOR ARBEIDER ETTER LOV OM SEKSJONERING 
 
E.1. Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom 
  a.  Sak som krever befaring:   fem rettsgebyr 
  b. Sak som ikke krever befaring: tre rettsgebyr 
 
E.2. Utarbeiding av målebrev for grunnareal som inngår i en seksjon 
   Gebyr fastsettes etter reglene i kapittel D.1.2 
 
E.3. Ny behandling av avslått søknad 
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Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et registernummer fører til godkjenning 
eller nytt avslag, skal det betales halvt gebyr dersom søknaden kommer til kommunen innen tre 
måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et senere tidspunkt, skal det betales fullt 
gebyr). 
 
 
 
F.   ANNET 
 
F.1. Gebyr for kartforretning over punktfeste     kr 2 585,- 
 
F.2. Betalingsbestemmelser. 
Alle gebyrer skal betales til kommunekassereren etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten. 
 
Betalingen skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonspunktet, også 
tinglysingsgebyret. 
 
Betaling innkreves når målebrev eller registreringsbrev sendes til tinglysing eller meldes til GAB. 
 
Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og merking av 
grenser. 
 
Utgifter til merkemateriell er inkludert i gebyret.  Tinglysingsgebyr påplusses gebyret.  Endring av 
gebyrforskriftene fremmes gjennom oppmålingsmyndigheten i kommunen. 
 
 
F.3. Indeksregulering. 
Gebyrene reguleres pr. 01.01. hvert år i forhold til Statens Kartverks indekstabell for kart- og 
oppmålingsarbeider.” 
 
Rådmannen vil dessuten foreslå at hele gebyrforskriften evalueres og legges fram til politisk 
behandling. 
 
 
 

Gebyrregulativ for byggesaker. Plan og bygningsloven § 33-1. 

1. For behandling av søknader/tilsyn med rene boligbygg (nybygg) i maks to etasjer, betales pr. 

selvstendig boligenhet kr 7500,- og pr hytte kr 7500,-. 

 

2. For behandling av søknad om tiltak etter pbl § 20-2, tiltak som kan forestås av tiltakshaver, 

betales kr 1000,-.  

 

 

3. For behandling av søknad om tiltak for alle andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, 

underbygging og hovedombygging betales gebyr etter arbeidets brutto grunnflate: 

                                                                    Boliger                  Hytter 

0                  200        50,-                      100,- 

200                400       35,-                        70,- 

400                600       30,- 

Alt over 600 m2       25,- 

 

For enklere bygg som for eksempel industribygg, lagerbygg og lignende betales 50 % av 

ovenstående gebyr. 
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For hver etasje over og under betales ett tillegg på 50 % av grunnareal taksten. 

 

4. For behandling av søknad om tiltak som ikke måles etter grunnflate, eller gjelder 

forstøtningsmur, innhegning, skilt eller bruksendring, er gebyret for hvert tilfelle kr 1750,-. 

 

 

5. Godkjenning av ansvarsrett pbl  § 22.   

Ved sentral godkjenning må det ikke betales gebyr 

For foretak som ikke kan benytte erklæring om ansvarsrett men søker ansvarsrett for å 

kompensere for manglende  formalkrav betales det bygningsgebyr kr 996,- pr faglig leder pr 

tiltak for 1 gangs behandling, og kr 528,- pr faglig leder pr tiltak for 2 og flere behandlinger. 

Etter 01.01.16 betales ikke gebyr for erklæring om ansvarsrett. 

 

6. Avslag eller tiltak som ikke kommer til utførelse. For byggesaker som ikke godkjennes, eller 

for tiltak som ikke kommer til utførelse betales 50 % av gebyret. 

 

7. Ved fornyelse av tidligere godkjent søknad betales 25 % av satsene i pkt 1-5. 

 

8. Tilleggssøknad, ufullstendige søknader og oversendelser til andre myndigheter, samt andre 

gjøremål som ikke dekkes under foranstående pkt. kr 1 250 kr 

 

9. Dispensasjoner og søknader som krever oversendelse til andre myndigheter for høring og 

endring av plan. Kr 10 000 

 

10. Dispensasjoner og søknader som krever oversendelse til andre myndigheter for høring kr 

7500,- 

 

11. Dispensasjoner og søknader som ikke krever oversendelser til andre myndigheter for høring 

kr 5000,- 

 

12. Igangsetting uten tillatelse. Dersom arbeid igangsettes før godkjennelse, rammetillatelse 

eller igangsettingstillatelse er gitt, kommer ett tilleggsgebyr på 100 % av fullt 

behandlingsgebyr og minimum kr 2 000,-. Dette gjelder også om tiltaket avslås. 

(Overtredelsesgebyr kan ilegges ihht pbl § 32-8 og saksbehandlingsforskriften) . 

 

13. Privat reguleringsplan/bebyggelsesplan og lignende. For behandling av privat 

reguleringsplan/bebyggelsesplan betales kr 20 000,-.  For mindre reguleringsendringer 

betales 2 000,-. 

 

14. Betaling skjer etter regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad 

foreligger, og for behandling i det faste utvalget/bygningsrådet/administrasjonen.  
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BUDSJETTNOTER 

 

Budsjettnote nr. 1 

 

 

Grunnlag for skatteanslag og forventet beløp for inntektsutjevning.  
 

 

Skatteanslag for 2017 er lagt inn i henhold til statsbudsjett og etter et folketall på 1396. 

 

 

 

Skatteanslag for 2017     kr     32 780 000 

 

Forventet netto inntektsutjevning for 2017  kr       5 788 000 

 

 

 

 

 

 

Budsjettnote  nr. 2 

 

 

Andre brukerrelaterte inntekter 

 

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

 

Se side 25 - 31 

 

 

 

 

 

Budsjettnote nr. 3 

 

Forventede generelle statstilskudd 2017 
 

 

Kompensasjon eldreutbygging     kr 600 000 

 

Kompensasjon reform 97      kr   65 000 

 

Kompensasjon skolebygg      kr 130 000 

 

Integreringstilskudd       kr      2 400 000 
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Budsjettnote 4 

 

 

Forventet aksjeutbytte 2017 
 

 

Aksjeutbytte Østfold Energi      kr 860.000 

 

 

 

 

 

Budsjettnote 5 

 

 

Avsetninger og bruk av bundne fond 
 

 

 

Bundne driftsfond        

 

Bundne driftsfond pr 1.1.2016     kr    5 731 407 

Budsjettert avsetning 2016      ”             5 139 000 

Budsjettert forbruk  2016      ”           2 705 

Forventet saldo pr 31.12.2016     ”  10 867 702 

 

Forventet saldo pr 31.12.2017     kr   10 619 702 

 

 

 

 

 

 

Bundne investeringsfond   

 

Bundne investeringsfond pr. 1.1.2016    kr 1 104 092 

 

Det er ikke budsjettert avsetninger eller forbruk for 2017.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 34 - 

Note 6  

 

Selvkost VAR-områder  

 

  Budsjett 2017  Balansen 2015 

  

Inntekter Kostnader 
Over(+)/ 

undersku
dd (-) 

Årets 
deknings-
grad i % 

1)
 

Avsetn(+)/ 
bruk av (-) 

dekn.grads-
fond 

Deknings-
gradsfond 
pr 31.12. 

Belastet 
drifts-

regnskap
et 

Vann 3 701 100 2 300 876 1 400 224 160,66 % 1 400 000 261 644 0 

Avløp 8 806 260    3 885 512 4 920 748    226,64 % 3 491 000 0 1 429 823 

Renovasjon 1 831 500 1 948 863 117 363 93,98 % - 117 363  198 416 0 

Slamtømming 1 365 000 1 360 213 259 787 100,35% 0 0 344 495 

Spredt avløp 130 000 184 937 -54 937 70,29 % 0 0 364 785 

Feiing 376 050 309 605 66 445 121 46 % 0 0 219 514 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 8 

 

Vekting av avdrag 

 

Anleggsmidler til grunnlag pr 01.01.16  kr  130 856 968 

 

Gjenværende gjennomsnittlig levetid            30,83  år   

   

Samlet lånegjeld (investeringsgjeld)    kr   99 168 453 

  

Minimum avdragsbeløp    kr     3 216 148 

 

Budsjettert avdragsbeløp 2017   kr     3 300 000 
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Note 9 

 

Investeringsbudsjett 

IT-fellessystemer Kr 1 500 000,00 

Finansiering: 

Momskompensasjon Kr  300 000,00 

Bruk av lån ”  1 200 000,00 

 

Kommunale boliger – rehabilitering ungdomsboliger Kr  600 000,00 

Finansiering: 

Salg av fast eiendom «  600 000,00  

 

Kommunale tomtefelt – utvikling Kr 3 000 000,00 

Finansiering: 

Bruk av lån «  3 000 000,00 

    

Aremark skole – kulturscene - inventar Kr 375 000,00 

Finansiering: 

Momskompensasjon Kr  75 000,00 

Bruk av lån «  300 000,00  

 

Aremark bibliotek – døgnåpent bibliotek Kr 250 000,00 

Finansiering: 

Momskompensasjon Kr  50 000,00 

Bruk av lån «  200 000,00 

 

Kommunale bygg – nytt energistyringssystem Kr 625 000,00 

Finansiering: 

Momskompensasjon Kr  125 000,00 

Bruk av lån ”  500 000,00 

 

Barnehagen – utredning Kr  312 500,00 

Finansiering: 

Momskompensasjon Kr  62 500,00 

Bruk av lån ”  250 000,00 

 

Fosbykollen – nytt låsesystem Kr 250 000,00 

Finansiering: 

Momskompensasjon Kr  50 000,00 

Bruk av lån «  200 000,00 

 

Furulund – utvikling Kr 375 000,00 

Finansiering: 

Momskompensasjon Kr  75 000,00 

Bruk av lån «  300 000,00 

 

Myrland – aktivitetshus Kr   1 250 000,00 

Finansiering: 

Momskompensasjon Kr  250 000,00 

Bruk av lån Kr  1 000 000,00 
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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 – ihht VA-plan Kr    2 900 000,00 

Finansiering: 

Bruk av lån ”  2 900 000,00 

 

Avløp – ihht VA-plan Kr    5 300 000,00 

Finansiering: 

Bruk av lån ”    5 300 000,00 

 

Skodsberg renseanlegg  Kr 6 000 000,00 

Finansiering: 

Bruk av lån «  6 000 000,00 

 

Egenkapitalinnskudd KLP Kr 350 000,00 

Finansiering: 

Dekkes ved salg av fast eiendom Kr 350 000,00 
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DRIFTSBUDSJETTET 2017 

Budsjettskjema 1A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett

2015 2016 2017 2017

Økonomiplan

Skatt på inntekt og formue -29 788 038,00 -30 573 000 -32 036 000 -32 780 000

Ordinært rammetilskudd -59 535 833,00 -61 178 000 -60 664 000 -61 174 000

Skatt på eiendom -4 923 572,65 -4 940 000 -4 940 000 -4 940 000

Andre direkte eller indirekte skatter -69 428,00 -60 000 -60 000 -60 000

Andre generelle statstilskudd -4 862 371,00 -9 640 000 -3 990 000 -3 915 000

Sum disponible inntekter -99 179 242,65 -106 391 000 -101 690 000 -102 869 000

Renteinntekter og utbytte -3 172 308,34 -2 479 650 -2 429 650 -2 430 000

Gevinst finansielle instrumenter 0,00 0 0 0

Renteutgifter, provisjoner og andre 

finansutg.
2 393 086,77 2 496 000 3 065 000 3 065 000

Tap på finansielle instrumenter 

(omløpsmidler)
0,00 0 0 0

Avdrag på lån 3 099 273,00 3 462 000 3 690 000 3 300 000

Nette finansinnt./utg. 2 320 051,43 3 478 350 4 325 350 3 935 000

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

Til ubundne avsetninger 633 854,32 0 0 0

Til bundne avsetninger 1 003 358,41 5 139 000 5 183 000 4 891 000

Bruk av tidligere regnskapsmessig 

mindreforbruk
-633 854,32 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger 0,00 0 0 0

Bruk av bundne avsetninger -748 412,61 -2 705 -2 705 -2 705

Netto avsetninger 254 945,80 5 136 295 5 180 295 4 888 295

Overført til investeringsbudsjettet 0,00 0 0 0

Til fordeling drift -96 604 245,42 -97 776 355 -92 184 355 -94 045 705

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 96 195 913,63 97 776 355 92 184 355 94 045 705

-408 331,79 0 0 0
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Budsjettskjema 1 B – til fordeling drift 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskap 2015 Budsjett 2016

Budsjett 2017 

økonomiplan Budsjett 2017

11 Sentraladministrasjon

Netto 13 540 837,37 18 887 614 16 317 663 17 701 494

21 Oppvekst og kultur

Netto 0,00 0 31 371 569 31 308 285

22 Barnehage

Netto 6 485 076,50 7 482 630 0 0

23 Aremark skole og SFO ,

Netto 19 135 454,61 21 318 873 0 0

24 Næring, informasjon og kultur

Netto 3 959 511,49 3 915 885 0 0

31 Barnevern, psykiatri og helse

Netto 7 732 140,10 8 543 692 8 363 692 8 128 326

32 NAV

Netto 2 071 626,46 5 631 012 4 010 012 3 988 794

33 Pleie og omsorg

Netto 32 414 659,40 31 477 115 30 694 715 30 793 979

41 Landbruk-, plan-, miljø- og 

viltforvaltning

Netto 2 680 068,09 2 400 600 2 057 600 2 166 296

43 Teknisk

Netto 6 591 762,21 7 164 040 7 300 210 7 536 037

44 VAR-området

Netto 38 772,54 -10 734 990 -9 639 990 -9 254 929

45 Brann og feiing

Netto 1 546 004,86 1 689 884 1 708 884 1 677 423

Totalt

Netto 96 195 913,63 97 776 355 92 184 355 94 045 705
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INVESTERINGSBUDSJETTET 2017 

Budsjettskjema 2 A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett

2015 2016 2017 2017

Økonomiplan

Investeringer i anleggsmidler 33 786 204,25 79 662 500 22 762 500 25 237 500

Utlån og forskutteringer 890 000,00 600 000 600 000 600 000

Kjøp av aksjer og andeler 298 783,00 250 000 350 000 350 000

Avdrag på lån 299 148,00 250 000 400 000 400 000

Dekning av tidl. års udekket 404 563,76 0 0 0

Avsetninger 182 618,00 0 0 0

Årets finansieringsbehov 35 861 317,01 80 762 500 24 112 500 26 587 500

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler (inkl. Startlån) -28 019 841,00 -54 940 000 -22 250 000 -23 750 000

Inntekter fra salg av anleggsmidler -9 157 954,00 -1 270 000 -570 000 -1 170 000

Tilskudd til investeringer -87 000,00 -4 800 000 0 0

Kompensasjon for merverdiavgift -1 787 978,94 -8 572 500 -1 112 500 -1 487 500

Mottatt avdrag på utlån og refusjoner -386 205,00 -180 000 -180 000 -180 000

Andre inntekter -19 237,60 0 0 0

Sum ekstern finansiering -39 458 216,54 -69 762 500 -24 112 500 -26 587 500

Overført fra driftsbudsjettet 0,00 0 0 0

Bruk av tidliger års udisponert 0,00 0 0 0

Bruk av avsetninger -264 822,23 -11 000 000 0 0

Sum finansiering -39 723 038,77 -80 762 500 -24 112 500 -26 587 500

Udekket/udisponert -3 861 721,76 0 0 0
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Budsjettskjema 2 B – Investeringsbudsjett 

 

 
 

Regnskap 2015 Budsjett 2016

Budsjett 2017 

økonomiplan Budsjett 2017

11 Sentraladministrasjon

Investeringer 0,00 0 1 500 000 1 500 000

21 Oppvekst og kultur

Investeringer 0,00 0 625 000 625 000

23 Aremark skole

Investeringer 13 237,25 0 0 0

24 Kultur og informasjon

Investeringer 0,00

33 Pleie og omsorg

Investeringer 0,00 0 0 0

41 Skog-, plan-, miljø- og viltforvaltning

Investeringer 423 151,75 0 0 0

43 Teknisk

Investeringer 8 423 363,20 59 975 000 6 437 500 8 912 500

44 VAR-området

Investeringer 24 745 339,05 19 500 000 14 200 000 14 200 000

45 Brann og feiing

Investeringer 181 113,00 187 500 0 0

Investeringer totalt 33 786 204,25 79 662 500 22 762 500 25 237 500
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Budsjettskjema 2 B - Investeringsbudsjett detaljert 

 

 

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett

2015 2016 2017 2017

Økonomiplan

1 Politisk styring og sentraladministrasjon

IT-fellessystemer 0,00 0 1 500 000 1 500 000

2 Oppvekst og kultur

Aremark skole - IKT 13 237,25 0 0 0

Kulturscene 0,00 0 375 000 375 000

Døgnåpent bibliotek 0,00 0 250 000 250 000

4 Drift og utvikling

Skogeiendommer 247 535,25 0 0 0

Bøensætre 175 616,50 0 0 0

Kommunale boliger - nybygg 0,00 12 000 000 0 0

Kommunale boliger - SOBBL 0,00 400 000 0 0

Kommunale boliger - ungdomsboliger 0,00 400 000 0 600 000

Hytte Branäs 91 385,00 0 0 0

Fosby sentrum - arealer til boligbygging 0,00 4 000 000 3 000 000 3 000 000

Aremark skole - rehabilitering/utbyggin 6 269 765,00 37 500 000 0 0

Nytt energistyringssystem kommunale bygg 0,00 625 000 0 625 000

Aremark barnehage - gjerde 203 182,20 0 0 0

Aremark barnehage - trådløst 0,00 125 000 0 0

Aremark barnehage - utredning 0,00 500 000 312 500 312 500

Fosbykollen - låsesystem 0,00 250 000 250 000 250 000

Fosbykollen - trådløst 0,00 125 000 0 0

Myrland - riving/bygging ny låve 0,00 1 250 000 0 1 250 000

Furulund - utredning 0,00 0 375 000 375 000

Furulund - svømmehall 1 859 031,00 0 0 0

Parker - utredning detaljplan 

sentrum/idrettshall/Myrland/skole
0,00 300 000 0 0

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

Vann 11 435 612,28 7 000 000 2 900 000 2 900 000

Avløp og rensing 13 309 726,77 12 500 000 11 300 000 11 300 000

Brann - ATV 181 113,00 0 0 0

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

Årets finansieringsbehov 33 786 204,25 79 662 500 22 762 500 25 237 500


