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Innledning 

Marker kommunestyre nedsatte en arbeidsgruppe for gjennomføring av fase 1 i 

kommunereformen. Arbeidsgruppen ble nedsatt med medlemmene av Formannskapet med 

tillegg av gruppeleder for Frp som ikke har fast representant i Formannskapet. 

Gjennomføringen av arbeidet bygger på «kriteriene for god kommunestruktur» som samler 

arbeidet i 4 hovedtemaer og veiledninger fra KUD og Østfold Fylkeskommune. 

Rådmannsgruppen i Indre Østfold har utarbeidet et arbeidshefte som utgangspunkt for den 

enkelte kommunes arbeid. Dette arbeidsheftet er også utgangspunktet for arbeidsgruppens 

arbeid. I tillegg til en kartlegging av eksisterende kommune er det, som også anbefalt i 

arbeidsheftet, gjennomført en SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) analyse 

for på en systematisk måte å gjennomføre brainstorming type gjennomgang med ulike 

politiske grupper og innbyggere. Resultatene av disse gjennomgangene er gjengitt i Del 2 i 

rapportens siste del. 

Oppsummering 

Fra rapportens kapittel «Konklusjon» side 36; 

Vedrørende anbefaling og veivalg for fase 2 underbygger denne rapporten og 
arbeidsgruppens oppfatning at Marker kommune er tjent med følgende; 

1. Kommunen inngår i en videre utredning om muligheter for sammenslåing med en 
større kommune i Indre Østfold. Om en større kommune vil være 1 eller 2 større 
kommuner bør Marker kommune, om det er gjennomførbart, delta i begge. Om kun et 
alternativ er gjennomførbart bør det vurderes beste alternativ men med preferanse til 
en «Øst-kommune». 

2. Kommunen utreder videre muligheten for å bestå som egen kommune med å tilføre 
kunnskap fra de pågående utredninger om større kommuner. 

Vedrørende utredning av veivalg 1 har dette stor betydning for gjennomføring av utredningen 
av veivalg 2. Det er videre oppfatningen at Markers bidrag til spørsmål om 1 eller 2 
kommuner har liten betydning. Øyvind Holts rapport, vedlegg 2, tillegger Marker kommune 
lite eller ingen betydning i et slikt spørsmål. Den fremstiller heller ingen vesentlig betydning 
om vi er med i en slik kommune eller ikke. Det er dog tenkelig at Marker vil ha en betydning i 
forbindelse med utredning om en større Øst-kommune. 
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Del 1 Rådmannsgruppens arbeidshefte 

 

TEMA 1: Demokratisk arena 

Reformens mål: Styrket lokaldemokrati 

Hva er status i egen kommune? 

Hva kunne kommunen fått til sammen med andre? 

 

Levende lokalt folkestyre 

- Valgdeltakelse i dagens kommune? 

 

 

 

 

 

 

Marker kommune hadde som en av 20 kommuner i landet i 2011 en prøveordning med 

stemmerett for 16-åringer, med en valgdeltakelse på 73,17%, nest høyest av de deltakende 

kommuner. 

 

- Grad av engasjement i lokalpartienes arbeid. Hvordan er rekrutteringen til politisk arbeid? 

Rekrutteringen varierer i tråd med øvrige politiske bevegelser i samfunnet. 

 

 

- I hvilken grad er det en lokal identitet som bidrar å styrke utviklingen av lokalsamfunnet? 

 

Lokal identitet er i stor grad knyttet til Ørje som tettsted, mer enn Marker som kommune. Det 

samme gjelder mindre grender i kommunen. Vi opplever i dag stor dugnadsånd og mange 

ildsjeler som bidrar til lokal utvikling. Det er usikkert hvordan dette påvirkes av en endring av 

kommunegrensene. Det kan bli en større grad av ansvarsfraskrivelse og krav fra det 

offentlige, men også et større engasjement for å opprettholde de gode miljøene lokalt. 

  

- I hvilken grad har vi tilstrekkelig dialog med egne innbyggere mellom valgene og hvilke 

arenaer har vi for dette? Er det behov for å utvikle nye arenaer? 

 

Lokalpolitikerne har god dialog med innbyggerne gjennom hele valgperioden, både gjennom 

dialogmøter, ordførerens time på biblioteket og generell deltakelse på det som skjer i 

kommunen. 

 

År Marker Østfold 

2011 64.9 60,9 

2007 62.6 58,9 

2003 57.6  

1999 66.2  
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- Hvordan stimulere til fortsatt engasjement blant lokale lag, foreninger, grender og 

tettsteder? 

 

I en kommune av vår størrelse skjer mye av utviklingen i en løpende dialog med innbyggere 

og næringsliv. Det antas at dette blir vanskeligere i en større kommune, og en må da bygge 

opp en sterkere stedsidentitet og etablere nye arenaer for samarbeid. Eksempler på dette kan 

være grendelag, velforeninger, næringsforeninger mm.  

Lokal politisk styring 

- Har vi en administrasjon med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å utarbeide gode 

beslutningsgrunnlag for egne folkevalgte? 

 

Det oppleves i dag som vi har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. På grunn av at vi er små, 

så prioriteres i mindre grad sentrale høringer og utredninger. Dette har sammenheng med 

tilgjengelig kapasitet, men også at vi antar at våre uttalelser blir tillagt mindre vekt enn de 

større miljøene. Denne type saksutredning blir i større grad gjort regionalt, der det utarbeides 

felles forslag til uttalelser. Vi opplever dette som en god måte å prioritere ressurser på. 

 

Samarbeidet mellom Aremark, Marker og Rømskog gjør oss store nok til å ha kapasitet og 

kompetanse og at vi er attraktive nok til å få den fagkompetansen vi har behov for. 

 

- Hvordan balansere behov både for nærhet og tilstrekkelig distanse til egne innbyggere for å 

sikre likebehandling?  

 

Nærhet er ikke nødvendigvis i konflikt med likebehandling. Vi opplever i stor grad at nærhet 

gir økt kunnskap og et bedre beslutningsgrunnlag. Det kreves imidlertid profesjonalitet i 

saksbehandlingen, noe vi har i vår kommune. 

 

- I hvilken grad har vi tilstrekkelig handlingsrom til å treffe robuste og langsiktige beslutninger 

på samfunnsutviklingsområdet? 

 

Små kommuner har et generelt mindre handlingsrom og er mer sårbare overfor endringer i 

rammebetingelser. Vi har prioritert ressurser til å drive slik utvikling i mange år og har 

gjennom de regionale utviklingsmidlene fra fylkeskommunen hatt mulighet til dette. De siste 

årene har det blitt langt mindre av disse midlene, og det har gjort tydelige utslag lokalt. Vår 

kommune har lite frie midler til å kunne bruke på de områdene som er ønskelig, for eksempel 

park og grøntstruktur, idrettsanlegg, friluftsområder mm. Gjennom planleggingen legger vi 

imidlertid forholdene best mulig til rette for de som vil utvikle vår kommune, og vi legger vekt 

på samarbeidet med næringslivet og innbyggerne. Med små midler kan vi få utrettet mye. 

Kommunen bruker også betydelig med midler på vassdraget og forvaltningen av dette, både 

kanalanlegg, sikrede områder og vannområdearbeidet. 

 

- I hvilken grad kan vår kommune i dag mobilisere tilstrekkelig kraft og påtrykk for å påvirke og 

øve innflytelse på regionale beslutninger knyttet til større samfunnsutviklingsoppgaver som 
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samferdsel, næringsutvikling, arealutvikling mm?  

 

Gjennom deltakelse i ulike nettverk og samarbeidsorganer har vi gode muligheter for å drive 

påvirkning. Det er på de aller fleste områder relativt enkelt å komme i kontakt med og få 

dialog med regionale og nasjonale beslutningstakere og miljøer. Dette gjelder både politisk 

og administrativt. 

 

- Har vi tilstrekkelig politisk styring og kontroll over etablerte interkommunale samarbeidet? Er 

det behov for å flytte beslutninger tilbake til direkte folkevalgte beslutningsorganer 

(redusere IKS’er mm)?  

 

Det er fullt mulig å sikre styring og kontroll i disse selskapene. I Indre Østfold er dette i stor 

grad ivaretatt gjennom arbeidet med eiermelding og eierstrategi. Det oppleves som denne 

utfordringen i mange sammenhenger overdrives, da vi i Indre Østfold mener å ha god dialog 

mellom eiere og selskaper og nødvendig styringsmulighet. 

 

- Hvilke nye oppgaver kan være aktuelle for å øke det lokalpolitiske handlingsrommet? 

 

I mindre kommuner kan enkeltsaker få stor økonomisk betydning og påvirkning av det lokale 

handlingsrommet, noe vi ser spesielt innen barnevern. Tjenester i forhold til slike saker bør 

vurderes dekket av staten, men likevel håndteres lokalt. 

Et større ansvar for beslutninger, f.eks arealplanlegging, øker det lokale politiske 

handlingsrommet.  
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TEMA 2: Samfunnsutvikling 

Reformens mål: Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

Hva er status i egen kommune? 

Hva kunne kommunen fått til sammen med andre? 

Attraksjonskraft 

- Hvordan vil omdømmet påvirkes av kommunestørrelse? 

 

Omdømmet er kanskje mer knyttet til tettstedet enn kommunenavnet, og vil i liten grad 

påvirkes av kommunestørrelsen. Påvirkningskraften vil kunne bli større dersom 

kommunestørrelsen øker. Effekten er trolig positiv for regionen, men kanskje ikke for alle de 

berørte lokalsamfunnene. 

 

- Hvordan oppleves kommunens attraksjonskraft nå? 
 
Marker kommune er i Attraktivitetsbarometeret for 2014 den 8. mest attraktive 

bostedskommunen i landet. Det vil i framtiden være viktig å legge til rette for 

arbeidsplassutvikling i nærområdet for å styrke vår posisjon som noe mer enn et bosted. 

 

Godt omdømme og attraksjonskraft som bosted, men ikke som etableringslokalitet. Nærhet 
til Sverige er både en fordel og en ulempe for Marker kommune. Kommunen er i dag lite kjent 
utenfor Østfold. Identiteten er knyttet til Ørje. 
 

- Hvordan vurderes attraksjonskraften som del av en større kommune? 

 

Ørje vil fortsatt være attraktivt, også som en del av en større kommune. Vi har kvaliteter som 

vil gjøre oss attraktive også i framtiden, særlig i forhold til bosetting og reiseliv, men vi er 

avhengige ildsjeler. Ørje som et levende sentrum vil være avhengig av at det er virksomhet i 

rådhuset og at vi har skole, barnehage og sykehjem i lokalsamfunnet.  

 

- Kommenter forholdet til andre regioner, nå og som del av en større kommune? 
 
Vårt forhold til andre regioner er godt. Vil trolig ikke endres ved en større kommune.  

 

Boliger /boligbygging  

- Hvordan får vi til et variert botilbud i dagens kommune?  
 

Vi har et variert botilbud, men ikke nok utleieleiligheter til alle deler av befolkningen. 

Prisnivået gjør det lite attraktivt å investere i leilighetsbygg og kommunens tilrettelegging for 

private aktører er derfor viktig. Vi har en natur som gir mulighet for attraktive tomter, og det 

er viktig at vi i samarbeid med regionale myndigheter tilrettelegger for utnyttelse av dette. 
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- Hvordan vil variasjonen i botilbudet kunne bli i en større kommune?  

 

Det er lite trolig at botilbudet lokalt vil påvirkes av kommunestrukturen. 

 

- Hvordan sikre at boligbygging bidrar til et bærekraftig samfunn?  

 

Bygging av flere leiligheter i sentrum, og øvrig fortetting.  

 

Tettstedsutvikling 

- Beskriv og vurder tettstedsstrukturen i egen kommune. 

 

Ørje er eneste tettsted i Marker. Alle tettstedsfunksjoner samlet på ett sted, noe som sees 

som en styrke for kommunen og gir effektiv forvaltning. Det samme gjelder de viktigste 

tjenestefunksjoner som skole, barnehage, bo- og servicesenter mm. 

 

- Hvordan er mulighetene for utvikling av dagens tettsteder i en større kommune? 

 

Usikker på hvordan vi kan opprettholde aktiviteter og attraktivitet som del av en større 

kommune.  Vi er avhengig av politikere som prioriterer dette, samtidig må innbyggere være 

lojale i forhold til lokale tilbud. Det er mulig at utviklingen i en større kommune mer sees på 

som et samfunnsansvar og at lojalitet til lokalmiljøet blir mindre. Utviklingen vil trolig stoppe 

opp i de små tettstedene rundt et nytt kommunesentrum, og de negative konsekvensene vil 

forsterkes.  

 

- Drøft forholdet mellom vedlikeholds-utbygging og vekst i alternative kommuner. 

 

 

 

 

- Hvilke større bysentra er viktigst for innbyggerne i din kommune? Sett opp i rekkefølge.  
 

Handel Arbeid 
Ørje Ørje 
Sverige Mysen 
Oslo Askim 
Ski Oslo 
Askim Töcksfors 
Årjäng  E18-aksen 
Mysen  
Halden  

 

Lokalsamfunn / identitetsbygging  
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- Hvor mange lokalsamfunn er det i din kommune?  

 

Kun ett sentrum, Ørje, men flere lokalsamfunn uten helt klare avgrensninger  

 

- Hva er identitets-bærerne i lokalsamfunnene?  
 

Haldenkanalen 

Innbyggerne  

UKH 

Lag og foreninger 

Ildsjeler 

 

- Hvordan vil identitetsbyggingen påvirkes i en eventuelt større kommune?  
 

Kan påvirkes både positivt og negativt. Mangfoldet kan bli større i en større kommune, men 

tilgjengeligheten dårligere for innbyggerne i Marker.  Avstand vil bli en utfordring, spesielt for 

ungdom. Også i dag er kollektivtilbudet en utfordring, men i en større kommune vil dette bli 

ennå mer viktig. Kommunene i Indre prioriterer likt i forhold til kultur og næringsutvikling. For 

Marker er Haldenkanalen og UKH viktige elementer som en er usikker på skjebnen til i en 

større kommune. Det samme gjelder også støtten til lag og foreninger.  

 

Arbeidsplasser /arbeidsmarked 

- Hvordan påvirker kommunal aktivitet arbeidsplassene i dag?  

 

Kommunal aktivitet påvirker i stor grad arbeidsplassene. Vi har et godt samarbeid med 

næringslivet og legger til rette for utvikling så langt vi kan. Kommunen har mulighet til å følge 

opp og bistå den enkelte aktør. Spesielt gjelder dette innen opplevelsesnæringen. Kommunen 

er også kjøper av varer og tjenester fra lokalsamfunnet, noe som bidrar til et større lokalt 

marked.  

 

- Hvilke muligheter har en større kommune?  

 

Interkommunalt samarbeid om næringsutvikling har vist at det er lite å hente for utkantene. 

Bedriftene lokaliseres der de selv finner det hensiktsmessig. Kommunesammenslåing vil gi 

noen konkrete utslag i forhold til grensependlingen. En større «grensekommune» kan 

begrense arbeidstagermarkedet for bedrifter i kommunen. Det vil også kunne gi negativt 

utslag på kommunens skatteinntekter.  (Grensegjenger beskattning). 

 

- Drøft muligheter for å påvirke negative konsekvenser av jobbreiser.  

 

Bo- og arbeidsregionen påvirkes lite av kommunestruktur. Innbyggere i Marker vil fortsatt 

være avhengig av pendling vestover. Mulig vi kunne få et bedre busstilbud i en større 

kommune. 
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Infrastruktur og samferdsel 

- Hvordan påvirker kommunen utviklingen av infrastrukturen i dag?  

 

Marker er i stor grad en bokommune og avhengig av pendling. Vi har hatt stor påvirkning på 

utbyggingen av E18. Jobber aktivt med kollektivtilbudet, men ikke med gode nok resultater. 

Tilbudet er styrt av etterspørselen og fortsatt er bilen enkleste framkomstmiddel 

 

- Vil kommunestørrelse kunne påvirke distriktets gjennomslagskraft på dette området?  
 

Kanskje.  

 

- Hvordan står bruk av sykkel i dagens transporttenkning? 
 
Sykkel er aktuelt knyttet til ferie og fritid i regionen, men i mindre omfang som daglig 
framkomstmiddel. 
 

- Hvordan kan det tenkes framtidsrettet rundt bruk av sykkel? 
 

Avstandene er i overkant store til at dette er et brukbart alternativ. Skoleelever er flinke til 

bruk av sykkel. 

 

Miljø, klima og folkehelse  

Klimaspørsmålet er dagens største utfordring internasjonalt. 

- Hvordan kan kommunestørrelse påvirke klimautslippene? 

 

I liten grad 

 

- Hvordan kan kommunestørrelse påvirke tilpassings-evnen relatert til mer ekstremvær? 

 

Kommunestørrelsen påvirker i liten grad været, men beredskap totalt hadde vært bedre i en 

større organisasjon. Det samme gjelder nok klimainnsatsen generelt og arbeidet med 

Miljøfyrtårn. 

 

- Hvordan kan kommunestørrelse påvirke forholdet mellom utvikling og vern? 

 

I liten grad 

 

- Hvordan påvirker kommunestørrelse evnen til å påvirke folkehelsa? 
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Folkehelse som fag kunne vært bedre ivaretatt i en større organisasjon. 

 

Kultur og idrett 

- Hvordan er kvaliteten på arenaene for kultur og idrett i dagens kommune? 

 

Kommunen har svært godt utbygde tilbud og arenaer for kultur og idrett med idrettshall, 

skateanlegg, kunstgressbane, idrettspark og skianlegg med kunstsnø. 

 

- Hva er mulighetene i utvikling og drift av slike anlegg i en større kommune? 

 

Det er liten grunn til å tro at vi hadde hatt de samme anlegg som vi har i dag som del av en 

større kommune, og en vil anta at framtidig utbygging vil konsentreres om regionsenteret. 

Ressurser til vedlikehold vil kanskje bli bedre i en større kommune, men neppe i forhold til 

nyetableringer. 

 

- Hva opplever dere som truende vedrørende anleggsstrukturen i større kommuner? 

 

Tilbud og vedlikehold står i fare for å bli lagt ned eller nedprioritert, da det skal besluttes av 

politikere med et større geografisk ansvar og mindre lokal tilknytning. Det vil sannsynligvis bli 

en kamp mellom de gamle kommunene om å få behold og utvikle sine anlegg. 

 

Innvandring og veien mot et mer flerkulturelt samfunn 

Vi går mot mer sammensatte og flerkulturelle samfunn 
 

- Hvordan oppleves situasjonen rundt dette i dagens kommune? 

 

Antallet innvandrere ikke større enn at de oppleves som integrert i lokalsamfunnet. Det er 

ikke tilpassede arbeidsplasser, infrastruktur eller boliger til å kunne ta i mot et større antall. 

 

- Hvordan påvirker kommunestørrelse mulighetene til integrering og positive effekter av et 

mer flerkulturelt samfunn? 

 

Lite påvirket av kommunestørrelsen.  
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TEMA 3: Tjenesteyting 

Reformens mål: Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne  

Hva er status i egen kommune? 

Hva kunne kommunen fått til sammen med andre? 

 

 

Kvalitet i tjenestene 

 

Kravet til kvalitet i tjenestene bestemmes både gjennom lover/forskrifter – men også lokalt ift ekstra 

satsningsområder og fokus internt i egen kommune eller fylke. Minimumskvalitet må oppnås innen 

alle tjenesteområder, og kostra-tall forteller tradisjonelt hvilke kommuner som lykkes med å drive 

tjenestene effektivt innenfor rammene. Opplevelsen av kvalitet er ikke nødvendigvis det samme som 

faktisk kvalitet (se figur), og kan 

inneholde mange elementer 

som eksempelvis: tid, 

tilgjengelighet, kompetanse, 

løsning/utfall, 

informasjon/kommunikasjon og 

avklarte forventninger. 

 

Kvaliteten på kommunenes 

tjenesteyting bør i fremtiden 

ikke begrense seg til et fokus på 

det lovpålagte minimum eller snittresultat på kostra – men ha ambisjon og kraft til å skape gode 

løsninger for innbyggerne innenfor ambisjoner som er tydelige.  

 

- Hva slags ambisjon skal kommunen(e) ha for tjenestekvaliteten? 

 

Best mulig innen de rammer som lover og forskrifter bestemmer 

 

- Hvordan vurderes kvaliteten på tjenestene i egen kommune i dag? 

 

På de aller fleste områder bra kvalitet på tjenestene. Vi yter også tjenester ut over det som er 

lovpålagt.  

 

- Hvordan, og på hvilke tjenesteområder, påvirkes både faktisk kvalitet og opplevd kvalitet av 

kommunestørrelsen? Begrunn kort. 

 

Generelt rask saksbehandling og korte tjenesteveier oppleves som en fordel, men ikke alltid at 

innholdet blir bra nok. I større kommuner er fagmiljøene større, sårbarheten mindre og 

rutinene antakelig bedre ivaretatt, men de skal samtidig serve flere innbyggere, noe som kan 

+ Alle brukere får sine 
lovpålagte tjenester 

+ Brukerne er fornøyd med 
tjenesten 

- Brukerne får kun delvis 
sine lovpålagte tjenester 

+ Brukerne er fornøyd med 
tjenesten 

 

- Brukere får kun delvis sine 
lovpålagte tjenester 

- Brukerne er misfornøyd 
med tjenesten 

+ Alle brukere får sine 
lovpålagte tjenester 

- Brukerne er misfornøyd 
med tjenesten 
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gå ut over tilgjengeligheten. Mulig at det blir større grad av likeverdig behandling i større 

kommuner, men ikke dermed sagt at det er bedre. Fleksibiliteten er større i mindre 

kommuner. 

 

Alle virksomheter påvirkes. Større enheter er ønskelig innen visse virksomheter, hvor habilitet 

er spesielt viktig. Kan løses også ved samarbeid. 

 

- Hvordan skal man kommunisere bedre – slik at flest mulig har riktige forventninger og vet 

hva kommunen skal gi av kvalitet?  

 

Serviceerklæringer og tjenestebeskrivelser. 

 

Kapasitet og ressurser 

 

Kommunenes kapasitet innenfor de ulike tjenesteområdene er ulik. Kapasitet i denne forstand kan 

eksempelvis være antall ansatte med en viss kompetanse, omstillingsevne, fleksibilitet, antall rom, 

størrelse på bygg/anlegg, arealer, maskinpark, osv. 

 

 

- Hvordan vurderes kommunens kapasiteter og ressurser på ulike tjenesteområder? 

 

Innen de fleste tjenesteområder er både effektivitet og produktivitet god, med kostnader på 

nivå med våre nabokommuner og landsgjennomsnitt. En liten organisasjon er imidlertid mer 

personavhengig enn større, og “små tuer kan velte store lass”.  

 

- Hvordan kan det tenkes at kapasiteter og ressurser påvirkes av kommunestørrelse? 

 

Fleksibiliteten i økonomien vil bli større på grunn av større rammer, men ikke i forhold til 

ansatte. Enklere med forpliktelse og dugnadsånd i små enheter. 

 

- Hvilken verdi kan det være for innbyggerne at kommunen har kapasitet innen 

spisskompetanser? ( Eks. jus, geriatri, arkitektur/estetikk, FDVU/VA, ingeniører, 

spesialpedagoger osv.) 

 

Spisskompetanse oppleves som en fordel, men kan også bidra til en mer «firkantet» 

håndtering av regelverket. De fleste kommuner er avhengig av kjøp av slik kompetanse på 

enkelte områder. Større kommuner gir mulighet for bedre å ivareta funksjoner som i dag ikke 

prioriteres så høyt som de rent lovpålagte tjenestene. Rutiner, systemer og revisjoner kan og 

må fungere bedre i større organisasjoner. 

 

- Hvordan påvirkes omstillingsevnen (evnen til å takle nye utfordringer, lover, brukere osv) av 

kommunestørrelsen? 

 

Større enheter har som oftest mer ressurser øremerket til slike områder. Dette gir mer rom 

for utredning og utvikling, men ikke alltid gjennomføring. 
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Likeverdighet og rettssikkerhet 

 

Likeverdige tjenester til alle innbyggere er et viktig mål – og det gjelder både i sammenligning internt 

i en kommune, men også i sammenligning med andre kommuner i landet. Likeverdighet kan måles 

innenfor rettssikkerhet, saksbehandlingskvalitet, størrelsen på stønad/tilskudd, likebehandling på 

utmåling, terskler for å få tjenester, osv. Det viktigste er å gjennomgå likeverdigheten innen alle de 

områdene hvor kommunene selv lager ulike ordninger (sosialstønad, startlån, rutiner for salg av 

kommunale bygg/eiendommer, osv). Disse ordningene kan slå veldig ulikt ut, for ellers «like» 

innbyggere.  

 

- Hvordan mestrer kommunen utfordringer rundt likeverd og rettsikkerhet i dag? 

 

Dette er regulert gjennom lover og regler, men samtidig kan vi oppleve at personlige 

relasjoner vil kunne påvirke utfallet av saker i små miljøer, noe som kan slå ut i begge 

retninger i den grad skjønn kan tillate det. På den annen side har små kommuner en selvjustis 

ved gjennomsiktighet i lokalmiljøet. I sum opplever vi ikke dette som problematisk. 

 

- Hvordan kan kommunestørrelse påvirke forholdet til likeverdighet og rettsikkerhet i dag? 

 

Større enheter gir større distanse og dermed mer likeverdighet og rettssikkerhet. 

For å oppnå dette må enhetene økes vesentlig i størrelse. Samtidig er større organisasjoner 

mindre gjennomsiktige, noe som kan øke faren for forskjellsbehandling.  Nærhet gir ofte 

tillitt. 

 

- Hvilke kommunale ordninger skal til for å ivareta forholdet til likeverdighet? 

 

Faglig profesjonelle medarbeidere 

Etablerte rutiner og internkontroll  

Rekruttere bredt 
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TEMA 4: Myndighetsutøvelse 

 

Kommunene driver myndighetsutøvelse på flere områder. Det vil si at det fattes vedtak i medhold av 

lover og forskrifter og i forhold til bestemmelser i kommunenes egne planer Dette setter store krav 

både til faglig innsikt, og både etisk og juridisk kompetanse som gir innbyggerne nødvendig 

rettsikkerhet og sikrer likebehandling.  

 

Kommunen bør ha tilstrekkelig distanse mellom saksbehandlere, politikere og innbyggere. Dette for å 

sikre likebehandling og at det ikke tas utenforliggende hensyn ved myndighetsutøvelsen.  Dette 

forholdet har ikke bare med fysisk avstand til kommunehuset å gjøre, men vel så mye at 

saksbehandlere og politikere er seg bevisst habilitetsreglene og er nøye med ikke å legge vekt på 

forhold som er irrelevante for saken.  

 

Hvordan er situasjonen i kommunen? 

Hva er sterke og svake sider ved kommunens myndighetsutøvelse? Er det noe å vinne ved å inngå i 

en større kommune? Legg spesielt vekt på rettsikkerhet og likebehandling. 

Svar: 

 

Myndighetsutøvelse - nåværende juridisk kompetanse (kryss av )  

  Formell kompetanse Erfaringskompetanse Rekrutteringsmuligheter 

  god middels dårlig god Middels dårlig god middels dårlig 

Forvaltningslov / offentlighetslov   x    x         x   

Plan- og bygningslov x       x       x   

Lov om barnevern 

 

 x    x         x   

Lov om sosiale tjenester i NAV    x   x         x   

Arbeidsmiljøloven     x    x       x   

Opplæringslova x   x    x  

Barnehageloven x   x     x 

Helse- og omsorgstjenesteloven  x   x   x  

Lov om folkehelse x    x    x 

Alkoholloven  x   x    x 

Lov om offentlige anskaffelser x    x   x  

Internkontroll   x   x   x  
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På hvilke juridiske områder har kommunen kjøpt 

tjenester i 2013 (kryss av) 

Forvaltningslov / offentlighetslov 

 

Plan- og bygningslov  x 

Lov om barnevern  x 

Sosialhjelpsloven   

Arbeidsmiljøloven  X 

Opplæringslova X 

Barnehageloven  

Helse- og omsorgstjenesteloven  

Lov om folkehelse  

Alkoholloven  

Lov om offentlige anskaffelser  

Internkontroll X 

 

 

 

Myndighetsutøvelse - nåværende etiske kompetanse innen ulike tjenesteområder (kryss av )  

  
Formell kompetanse Erfaringskompetanse 

muligheter / tilgang på ressurser til 

spesialisering/etterutdanning 

  god middels dårlig god middels dårlig God middels dårlig 

Administrasjon/ledelse   x    x        x   

Tekniske tjenester    x    x       x   

Helse, sosial, barnevern    x   x        x   

Pleie og omsorg    x    x        x   

Skole og opplæring    x    x        x   

Barnehage  x  x    x  

Politisk nivå  x  x    x  
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Myndighetsutøvelse - utfordringer når det gjelder rekruttering av personell med høy kompetanse og spesialisering av 

ansatte (0-6). 0= ingen utfordring; 6= stor utfordring.  

  

lønnsnivå arbeidsmarked mangel på 

fagmiljø  

mangel på ressurser til 

spesialisering / etterutdanning  

Forvaltningslov / offentlighetslov 4  2 3 2 

Plan- og bygningslov 5  2 3 2 

Lov om barnevern 4  2 3 2 

Lov om sosiale tjenester i NAV 4  2 3 2 

Arbeidsmiljøloven 4  2 3 2 

Opplæringslova 2  4 2 2 

Barnehageloven 5  3 3 2 

Helse- og omsorgstjenesteloven 4  3 3 4 

Lov om folkehelse 4  2 3 2 

Alkoholloven 4  2 3 2 

Lov om offentlige anskaffelser 5 2 4 3 

Internkontroll 4  2 3 2 

Etisk kompetanse 4  2 3 2 

Lov om vern mot smittsomme sykdommer 3 3 5 2 

 

Myndighetsutøvelse - utfordringer når det gjelder kvalitet på saksbehandling innenfor kommunens tjenesteområder 

(0-6). 0= ingen utfordring; 6= stor utfordring.  

  

I hvilken grad ser vi utfordringer i 

forhold til klager og tilsyn innenfor de 

enkelte områdene? 

I hvilken grad ser vi utfordringer i forhold til 

saksbehandlingstid innenfor de enkelte 

områdene 

Forvaltningslov / offentlighetslov  1 2 

Plan- og bygningslov  1 1 

Lov om barnevern  1 2 

Sosialhjelpsloven 1  1 

Arbeidsmiljøloven  1 1 

Opplæringsområdet 1 1 

Barnehageloven 1 2 

Helse- og omsorgstjenesteloven 2 4 

Lov om folkehelse 1 2 
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Alkoholloven 1 2 

Lov om offentlige anskaffelser 4 2 

Internkontroll (alle områder samlet) 1 2 

Lov om vern mot smittsomme sykdommer 2 2 

 

I hvilken grad opplever du at habilitetsspørsmål er en utfordring i forhold til brukernes rettssikkerhet (0-6). 0= ingen 

utfordring; 6= stor utfordring. (rådmannens vurderinger) 

  

 Administrativt nivå Politisk nivå 

Forvaltningslov / offentlighetslov 2  2 

Plan- og bygningslov  2 3 

Lov om barnevern  3 0  

Sosialhjelpsloven 3  - 

Arbeidsmiljøloven  2 1 

Opplæringslova 2 - 

Barnehageloven 2 - 

Helse- og omsorgstjenesteloven 1 0 

Lov om folkehelse 1 1 

Alkoholloven 1 2 

Lov om offentlige anskaffelser 1 1 

 

Kommuneadministrasjonen (KA) 

Kommuneadministrasjonen har gitt sine innspill ved å gi svar på arbeidsheftets spørsmål som vist 

over. Et utdrag av disse er videreført til SWOT analysens oppsummering og sammenstilt med øvrige 

innspill. Utdragene er markert med (KA) i SWOT oppsummeringen som gir sporbarhet tilbake hvor 

besvarelsene kan leses i sin helhet. I tillegg har kommuneadministrasjonen gitt 

kommentarer/vurderinger på et mer fritt grunnlag som vist i tabellen under. 

Øvrige vurderinger:  

Følgende vurderinger er gitt som innspill fra kommunens administrasjon i tillegg til de besvarelser 

som er gitt i arbeidsheftet over.  

Beskriv kort kommunens sterke og svake sider og fremtidige utfordringer. Videre om det er noe vinne 

ved å inngå i en større kommune. Legg særlig vekt på rettsikkerhet og likebehandling. 

Kommentarer  
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- sammenslåing med andre oppleves som eneste mulighet til å kunne opprettholde de ikke 
lovpålagte oppgavene 

- vi har gode tjenester i dag, men ikke økonomi til å opprettholde de på samme nivå framover  
- “vi har alt vi trenger, men ikke råd til det” 
- det totale tilbudet i regionen blir bedre ved å samarbeide 
- for den enkelte virksomhet er det fordeler knyttet til et større fagmiljø, men noe av dette 

kan også ivaretas i et interkommunalt samarbeid 
- Ørje må videreutvikles som et attraktivt sted i en større kommune  
- en del tjenestetilbud vil måtte forsvinne og med det aktivitet og arbeidsplasser i lokalmiljøet 
- vi må aktivt legge premissene for hvordan vi kan bestå som et levende lokalsamfunn i en 

større kommune 
- skole og omsorg er avgjørende å ha lokalt, men også funksjoner i rådhuset 
- likeverdig behandling og rettssikkerhet oppleves ikke som utfordringer i dag 
- vi er ikke presset slik det er i dag, men må ta hensyn til at framtiden ikke formes av oss selv, 

men av våre ytre forutsetninger 
- større kommuner gir lengre vei til beslutningssystemet, både fysisk og mentalt 
- muligheten for lokale tilpasninger og tilrettelegging blir mindre 
- godt omdømme på de fleste områder, men er sårbare 
- kun to realistiske alternativer; indre som en samlet kommune eller delt i øst og vest 
- skal vi slå oss sammen, er det bedre jo større kommunen blir 
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Del 2 SWOT analyser 

 

Arbeidsgruppen for kommunereform (AK) 

Det er valgt SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) som metodetilnærming. SWOT er en 

enkel brainstorming metode som gir en systematisk kvalitativ gjennomgang av de viktigste 

momentene i en endringsprosess for kommunen. Den gir videre et systematisk oppsett hvor styrker 

og svakheter i eksisterende kommune kan prøves og diskuteres mot trusler og muligheter i ulike 

endringsscenarier.  

SWOT-analysen er gjennomført ved først å kartlegge svake og sterke sider i eksisterende kommune, 

herunder også i forhold til ulike samarbeid Marker har i dag med sine nabokommuner.  

Videre har arbeidsgruppen diskutert muligheter og trusler med Marker innlemmet i en tenkt større 

kommune i indre Østfold. Tilsvarende er det vurdert muligheter og trusler dersom Marker skal 

eksistere som egen kommune hvor nabo kommuner har slått seg sammen.  

Denne fremgangsmåten er valgt da det er enighet om en prioriteringsrekkefølge for videre veivalg 

hvor Marker som egen kommune er et alternativ.  

 

Styrker og svakheter ved egen kommune i dag 

Sterke sider Svake sider 

*Små avstander mellom innbyggerne og 

politikerne med effektiv tjenesteproduksjon med 

god kvalitet 

*Vi er en robust og tilpasningsdyktig kommune 
som har klart nødvendige tilpasninger ut fra 
omgivelsenes krav og endringer. 
*Attraktivt og godt bomiljø:    
          fornøyde innbyggere 
          relativt stor tilflytting av mennesker 
         gode oppvekstsvilkår 
          gjennomsiktige forhold 
          kulturtilbud 
Enkel, rasjonell og oversiktlig kommune.  

*Geografisk beliggenhet, nærhet til viktige 

elementer: 

         arbeidsmarked 

         kulturtilbud                

         knutepunkter for infrastruktur 

         E18 under utbedring  

Godt samarbeid mellom kommunene i forhold til 

oppgaveløsning 

*Kommuneøkonomi som begrenser handlings-

rommet, spesielt inntektssystemet slår uheldig ut 

for oss med lav skatteinngang og lav uttelling på 

inntektsutjevning.  

Nedgang i antall arbeidsplasser 

      mange tomme industrilokaler 

      sentrumsfunksjoner 

Infrastruktur  

For stor grad av bokommune 

Gjennomsiktige forhold 

Lavt utdanningsnivå  

Nærhet til brukerne  

Sårbare fagmiljøer  
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Natur og vassdrag med potensiale for videre 
utvikling 
 

Gode tilbud til ungdommen 

  

 

Muligheter og trusler med nye og større kommuner 

Trusler Muligheter 

Større avstand til beslutninger og 
beslutningstakere 

Tjenestetilbud i nærområdet kan bli borte 

Større avstand kan gi mindre tillitt.  

Politikken oppfattes som bedre tilpasset 
innbyggernes behov og preferanser i små 
kommuner. 

Konkurranse mellom kommuner kan gi innbyg-
gerne valg mellom ulike bokommuner ut fra 
hvilken kommune som best tilfredsstiller den 
enkeltes behov og preferanser. 

Det er enklere for politikerne å bruke 
utradisjonelle løsninger i små kommuner. 

Usikkerhet i forhold til hvilke konsekvenser det 
får for lokalsamfunnet med hensyn til 
servicetilbud og bokvalitet 

Vanskeligere å spille på dugnadsånd og 
samarbeidet med frivillige 

Rådhus og bibliotek er viktig for Ørje sentrum  

 

Rettssikkerhet og likebehandling bedre ivaretatt 
 
Større fagmiljøer med bedre kompetanse, mindre 
sårbarhet og enklere rekruttering 
 
Reduserte kostnader på områder med stor-
driftsfordeler kan komme mindre lovpålagte 
områder av kommunens drift til gode 
 
Mer effektiv infrastruktur ved at utbygging av 
næringsliv, boliger og transport kan bygges ut 
etter en helhetlig plan. 
 
Mindre konkurranse om innbyggere og 
etablerere innen et geografisk område 

Det politiske handlingsrommet øker ved at store 
kommuner kan ta på seg flere oppgaver. Større 
budsjetter, økt volum, større handlefrihet og 
mindre sårbarhet. 

 

 

Muligheter og trusler ved fremdeles å være egen kommune med en sammenslått nabokommune.  

Påvirkningskraften hadde vært større som en del av en større kommune, i hvert fall tyngden i vår 
representasjon. Mennesker gir innflytelse, og med dette som utgangspunkt er det bedre jo større 
kommunen i forhold til innbyggertall. Indre Østfold har et lavt selvbilde. 

Trusler Muligheter 

Liten påvirkningskraft. 
Grensegjengerproblematikken gjør oss mindre 
attraktive. 
Færre arbeidsoppgaver  
Økonomi og endring av inntektssystemet  
Opprettholde ikke lovpålagte tjenester  

Styrking av lokal identitet 
Nærhet mellom innbyggere og kommunene 
politikere og administrasjon  
Bli fratatt oppgaver vi ikke ønsker å ha  
Større påvirkningskraft 
Vi bestemmer over oss selv 
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Små fagmiljøer  
Utfordringer med tanke på rekruttering  
Lavt lønnsnivå  
Få næringsetableringer  
For lavt faglig nivå på våre tjenester  
Dårlig kollektivtilbud  
Får ikke hjelp fra våre nabokommuner for å 
fremme samferdselsspørsmål  
Færre kommunale arbeidsplasser  
Problematisk å ivareta lovpålagte oppgaver  
Må kjøpe mange tjenester  
Bli fratatt samfunnsutviklingsoppgaver som f.eks 
kommuneplan  

Selge tjenester til andre  
Vi blir eksklusive ved å være små  
Beholde vår identitet  
Dugnadsånden vil fortsette å eksistere  
Mulighet for å prioritere ressursinnsatsen ut fra 
våre egne behov  
Arealdisponering  
Nærhet til brukerne  
Bestemme inntektsmulighetene selv  

 

 

Kommunestyret (KS) 

Kommunestyret gjennomførte sine innspill til kommunereformarbeidet som gruppearbeid 

etterfølgende KS møte den 21. april 2015. Fremgangsmåten var tilsvarende som for arbeidsgruppen 

med SWOT metodetilnærming. Kommunestyret ble delt i 4 grupper hvor partienes representanter 

var blandet. Følgende resultater ble fremlagt fra de ulike gruppene; 

Gruppe 1/KS 

Morten bakker (gruppveileder), Roald. Nilsen, Roger Fredriksen, Finn Labråten, Iver Halvorsrud 

 

Styrker og svakheter ved egen kommune i dag 

Sterke sider Svake sider 

Egen skole 
Ungdom UKH 
Lokal demokrati 
MBSS 
Nærhet til avgjørelser 
Identitet 
Tjenestetilbudet 

Kompetanse innen visse områder 

Kjøpe tjenester 

Kommunikasjon Infrastruktur 

 

 

Muligheter og trusler med nye og større kommuner (Marker innlemmet i en storkommune) 

Trusler  Muligheter 

Lokaldemokrati 
Avstand til tjenester 
Tettstedsutbygging 

Kompetanse  
Helhetstenking 
Arealplanlegging 
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Fraflytting 
Identitet 
Arbeidsplasser 
Kan miste tjenester  
 

Slagkraft 

 

 

Muligheter og trusler ved fremdeles å være egen kommune med en sammenslått nabokommune.  

Trusler Muligheter 

Inntekter til kommunen er usikker 
Kjøpe dyre tjenester 
Fraflytting 

Tilflytting 
Tjenester 
Lokaldemokrati 
Selvstyre 

 

Gruppe 2/KS 

Sten Morten Henningsmoen (gruppeveileder), Kjersti Nythe Nilsen, Liv Solberg, May-Britt Heed, 
Pernille Martinsen Westli 

Styrker og svakheter ved egen kommune i dag 

Sterke sider Svake sider 

Mulighet for samarbeid med Årjäng kommune for 
prosjekt og generering av penger. 
Korte linjer og stor handlekraft. 
Smådriftsfordeler med gode tjenester. 
Oversiktlig som liten kommune. 
God politisk tilslutning og høy valgdeltagelse. 
Gode bo og oppvekstforhold. 
God frivillighetskultur. 
Stort fokus på ungdom, politisk og mellomfolkelig 
vilje. 
Tar vare på «sjelen» i sentrum. 
Aktiv i samfunnsutvikling. 
Fokus på tettstedsutvikling. 
Nærhet til tilbud. 
Tilhørighet. 
Bevissthet til kulturarv/historie/kommunekultur  

Spesialkompetanse. 

Få mennesker i spesielle stillinger/spesialisering 

gir sårbarhet. 

Vanskelig å tiltrekke god kompetanse. 

Større kompetansemiljøer utenfor kommunen er 

attraktive miljøer som kan gi fraflytting. 

Små enheter i kommunen kan være 

kostnadsdrivende. 

Få stordriftsfordeler. 

Få arbeidsplasser næringsvirksomhet/kommune. 

Sårbar økonomi utsatt for svingninger. 

Dårlig buss/kollektivtilbud 

 

Muligheter og trusler med nye og større kommuner (Marker innlemmet i en storkommune) 

Trusler  Muligheter 

Vanskeligere å få interregmidler til vårt område. 
Undergraver frivillighetskulturen som kan bli 
kritisk om midler svikter til idrettsanlegg, etc. 

Mindre sårbar i 
kommuneadministrasjon/tjenester. 
Økende tilflytting i en «felles kommune». 
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Identiteten kan bli borte. 
Svekker politikk og lokaldemokrati. 
Andre kan gjøre dumme avgjørelser, eks. flytte 
sentrum ut av sentrum, ref Mysen. 
Sentralisering og større avstander til ulike tilbud – 
folk flytter og redusert tilflytting. 
Mister lokale politikere med «eierskapsfølelse». 
Inntektssystemet gir mindre til vårt område. 
Lange avstander til offentlige tjenester og tilbud. 
Dårligere/mindre innflytelse i lokalpolitikken. 
Kan gi få representanter i lokal politikken. 
Vi blir en utkant. 
Vanskeligere å få gjennomslag for 
sentrumsutvikling. 
Mindre innflytelse på arealutnyttelse/industri, 
bolig. 
Reduserte økonomiske midler til vedlikehold. 
Mister smådriftsforskjeller. 

Mer robust i forhold til økonomiske svingninger. 
Større kompetansemidler. 
Større idrettslag. 
Stordriftsfordeler. 
Mulighet til å gjøre større investeringer i 
effektiviseringsverktøy/dataprogrammer. 
Nye nærdemokrati modeller. 
Større tilgang til spesialkompetanse. 

 

Muligheter og trusler ved fremdeles å være egen kommune med en sammenslått nabokommune.  

Trusler Muligheter 

Største trussel av de alle. 
Økonomi. 
Ikke bli hørt i de store fora. 
Tiltrekker seg vår kompetanse til større miljøer. 
Billigere boliger med flere Navere og 
barnevernsbarn. 
Lite gjennomslag regionalt. 
Avhengighet til «storkommunen». 
Reduserer muligheten for samarbeid. 
Får ikke gjennomslag i region på enkeltsaker. 
 
 
 
 

Styrker frivillighet/dugnadsånd (vi vil være oss?). 
Større gjennomslag regionalt for våre 
særinteresser. 
Selvstendighet. 
Fremheve særegenhet. 
Bevare vår kultur og verdigrunnlag. 
Utvikle oss i vårt tempo, egen styring. 

 

Gruppe 3/KS 

Runar Kasbo (gruppeveileder), Roy Hagen, Tove Berit Granli Foss, Fredrik Hattestad Næsset, Nora 
Rakkestad, Barbro Kvaal. 

Styrker og svakheter ved egen kommune i dag 

Sterke sider Svake sider 

Nærhet til virksomheter, tjenester og 
beslutningstakere. 
Lav arbeidsledighet. 
Gode bånd mellom innbyggerne. 

Vanskelig å rekruttere spisskompetanse. 

Manglende fagmiljø. 

Ofte deltidsstillinger. 

Fra IKS til «vertskommune» 
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Godt oppvekstmiljø, oversiktlig og trygt, god 
skole, full barnehagedekning. 
Rikt og variert foreningstilbud. 
God dugnadsånd. 
Stor grad av frivillighet. 
Godt bomiljø. 

Lang vei/dårlig tilbud til høyere utdanning. 

Høy grad av uføretrygd. 

Kameratskap/vennskap til beslutningstakere. 

Konflikter/lojalitetskrise. 

Få arbeidsplasser både for høyt og lavt 

utdannede. 

Svakt kulturtilbud på teater og kino. 

 

 

Muligheter og trusler med nye og større kommuner (Marker innlemmet i en storkommune) 

Trusler Muligheter 

Utflagging av tjenester, skole, etc. 
Dårligere vilkår for lag og foreninger. 
Færre aktive barn lokalt. 
Fare for utflytting. 
Færre politikere. 
Mindre innflytelse. 
Lokaldemokrati svekkes. 

Større fagmiljøer. 
Mer effektivt byråkrati (ikke sikkert?). 
Sparer penger (ikke sikkert?). 
Mer spisskompetanse som er tilgjengelig uten å 
måtte kjøpes. 

 

Muligheter og trusler ved fremdeles å være egen kommune med en sammenslått nabokommune.  

Trusler Muligheter 

Lite støtte fra staten. 
Mindre overføringer. 
Dårligere rekruttering. 
Manglende spisskompetanse. 
Mindre innflytelse på samarbeidsavtaler og 
tjenester vi ikke klarer alene. 

Beholder råderett. 
Identitet. 

 

Gruppe 4/KS 

Terje Nilsen (gruppeveileder), Kent Olsson, Røy Løvstad, Harald Forsberg, Anne Østbye, Øystein 
Jaavall. 

Styrker og svakheter ved egen kommune i dag 

Sterke sider Svake sider 

Ungdomsarbeid/ UKH viktig. 
Aktivitets- og kreativitetskultur. 
Frivillighetskultur. 
Høyt tjenestenivå. 
God på omsorg/korte ventelister 
Nærhet til kommuneadministrasjonen. 
Områder potensielt for utbygging nært vann. 
 

Høye kostnader på tjenester. 

Lav demografisk utvikling. 

Nærhet til kommuneadministrasjon, tar ressurser 

som kan disponeres til annet. 

Lav skatteinngang. 

Sårbar økonomi. 

Høy gjennomsnittsalder. 
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Liten næringsetablering. 

Litt på utsiden for infrastrukturmidler. 

Sårbart fagmiljø. 

Lite utvikling på kommersiell turisme. 

 

Muligheter og trusler med nye og større kommuner (Marker innlemmet i en storkommune) 

Trusler Muligheter 

Sentraliserte ungdomsaktiviteter. 
Mister styringen på omsorg. 
Mindre direktekontakt for innbyggere mot 
kommuneadministrasjon. 
Mindre prioritet på økonomiske midler til vårt 
område. 
Lavere aktivitetsnivå på frivillighetsarbeid. 
Mindre stimulans til lokale aktiviteter/utvikling av 
kommersiell turisme. 

Høyere demografisk utvikling. 
Mindre sårbart fagmiljø. 
Bedre spesialisering i enkelte områder. 
Mulig bedre økonomi for den store kommunen, 
usikkert med betydning for vårt område. 
Bedre kollektivtransport grunnet større behov 
med sentralisering (muligheten liten). 

 

Muligheter og trusler ved fremdeles å være egen kommune med en sammenslått nabokommune.  

Trusler Muligheter 

Utflytting fra vårt område. 
Sulter i hjel økonomisk. 
Tjenestetilbud sentraliseres. 
IKS avvikles, må kjøpe tjenester. 
Mer sårbart fagmiljø, kan miste ressurser. 
Liten i regionsammenheng, «liten stemme». 
Mindre konkurransedyktig for å hente inn 
kompetanse. 

Større samhold enn tidligere.  
Sterkere identitet. 
Ungdommer kan få svekket identitet i forhold til 
ny skolestruktur. 
Styrker eksisterende omstillingsevne. 

 

Ungdommens Kulturhus (UKH) 

UKH var invitert til å gi sine innspill til arbeidet med kommunereform. UKH ungdommene under 

veiledning fra arbeidsgruppen for kommunereform gjennomførte sine innspill til 

kommunereformarbeidet som gruppearbeid i rådhusets samfunnsal den 23. april 2015. 

Fremgangsmåten var tilsvarende som for de øvrige med SWOT metodetilnærming. UKH 

ungdommene ble fordelt på 3 grupper. Følgende resultater ble fremlagt fra de ulike gruppene; 

Gruppe 1/UKH 

Audhild Ruud (gruppeleder), Oda Ånesland, Emma Holt, Thea Bakker, Ruth Amalie Olsen Torp, 
Andrea Krogh, Elena Falkenberg. 

Styrker og svakheter ved egen kommune i dag 

Sterke sider Svake sider 
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Arrangementer som båt/slusefestival, vår og 
høstmarked, etc. 
Lokalt treningssenter/ Family sport. 
Kort vei til ungdomsmiljø/UKH. 
Bra «gamlehjem» (MBSS). 
Nærme Sverige. 
Organisasjoner, speider’n o.l. bra med støtte fra 
kommunen. 
Fritidsanlegg; Hallen, lekeplassen, volleyball, 
kunstgress, skøyte/tennisbane. 
Flott natur. 
4 barnehager alle får plass, barna får mer 
oppmerksomhet. 
Lokalt bibliotek, nært skolen og andre som 
trenger bøker. 
Svømmehall, alle i Marker kan svømme. 
Cafe’ene. 
MOT lokalt. 
Politikere og ungdomsråd. 
Marker skole, svømmetilbud, bra kantine. 
«Tangerudbakken» i Lilleveien. 

Kollektivtransport, vi vil ha jernbane og busser 

til/fra Mysen eventuelt minibusser til faste tider. 

Lite butikker, klesbutikker, bensinstasjoner. 

Marker skole, nye skolebøker, fyll på såpe, puss 

opp kjelleren, bedre ventilasjon og ovner, flere 

benker (sett de fast). 

Flere benker i sentrum som sitter fast. 

Tangenstranda må holdes ren. 

Fontenen kan vi selge for å få penger. 

Bygdekinoen viser ikke voksen/ungdomsfilmer, 

lite tilskuere. 

 

Muligheter og trusler med nye og større kommuner (Marker innlemmet i en storkommune) 

Trusler Muligheter 

UKH, det blir mindre midler (ingen utvikling). 
UKH flytter til mer sentralt. 
UKH det blir større kamp om plassen. 
Gamlehjem (MBSS) ikke nok plasser og dårligere 
forhold. 
Våre politikere vil kanskje bli overkjørt i en større 
kommune ved valg. 
Våre politikere blir kanskje ikke hørt. 
Vi vil bli sett på som en liten del av kommunen og 
vil miste muligheter. 
Vindmøller vil miste utsikten her og inntekten går 
til «Askim». 
Treningssenter, Family, lang vei til Mysen og 
Mysen har dårligere instruktører. 
Utvandring, flytter p.g.a. jobb/skole/aktiviteter. 
Navnet blir borte, blir kanskje MARMYASK eller 
TRØMARASKMY. 
E18 stor utgift 
Barnehager, dårligere tid pr. barn og de private vil 
kanskje slite. 
MOT kan bli tatt fra oss. 

Kollektivtrafikken kan bli bedre om de vil dekke 
hele kommunen. 
Mer midler til kollektivtrafikk. 
Storkommunen vil ha nok butikker, da blir det 
ingen i Ørje. 
E18 mindre utgifter lokalt. 
Barnehager, det kan bli flere kommunale 
barnehager, Askim er flinke. 
MOT, vi kan bli noe mye større.  

 

Muligheter og trusler ved fremdeles å være egen kommune med en sammenslått nabokommune.  
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Trusler Muligheter 

Midler fra staten vil bli veldig lik fordi vi er få 
innbyggere. 
Kutt i stillinger for økonomiens skyld. 
Kollektiv trafikken vil bli veldig dårlig. 

Vi vil beholde navnet/historien og ildsjeler (alle 
kjenner alle) 
Godt vedlikehold på offentlige aktivitets plasser. 
UKH vil få like mye midler i % p.g.a. gode verdier i 
politikerne. 
 UKH vil beholde beliggenheten. 
Vindmøller vil gi oss bedre økonomi 

 

Gruppe 2/UKH 

Vegar Slevigen (gruppeleder), Mia Sælen, Anders Huset, Maria Mosbæk, Jon Trygve Ruud, Martin 
Muskaug, Håkon Krogstad. 

Styrker og svakheter ved egen kommune i dag 

Sterke sider Svake sider 

Fritidstilbud som UKH, Speideren, Jeriko, fotball, 
4H, håndball, VIP, friidrett, ski, etc. 
Teater lag. 
Liten trygg kommune med fellesskapsfølelse og 
identitet. 
MOT 
Fasiliteter; sluser, museum, fontene, fort og 
båtkafe. 
Tilstrekkelig med butikker. 
Kulturliv. 
Lite kriminalitet. 
Selvstyring, Markers innbyggere styrer Marker. 
 
 

Kollektivtransport med buss og tog. 

Psykisk helsetilbud. 

Jobbtilbud/næringsliv. 

Inntekter til kommunen. 

Få innbyggere, variasjon og mangfold. 

Muligheter og trusler med nye og større kommuner (Marker innlemmet i en storkommune) 

Trusler Muligheter 

MOT 
Marker bli «utkantby», A.K.A. Ghettotown. 
Sentralisering og større avstand. 
Liten mindre trygg kommune. 
Fremmedgjort ovenfor de som sitter i 
kommunestyret. 
UKH trues. 
Kulturliv trues. 
Vanskeligere å bli hørt. 

Kommunale inntekter. 
Bedre fagkompetanse på helsetilbud. 
Større kompetanse generelt. 
Større jobbmuligheter. 

 

Muligheter og trusler ved fremdeles å være egen kommune med en sammenslått nabokommune.  

Trusler Muligheter 

Skole 
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Ikke tatt på alvor. 
Alene og ensomme. 
Økonomisk vanskelig. 
Blir litt for mye av oss. 
 
 
 
 

Selvstendige. 
Velge hva som bør satses på (Viktig for oss). 
MOT på skolen. 
Oppvekstmiljø. 
Liten kommune med store drømmer. 

 

Gruppe 3/UKH 

Dennis Goska (gruppeleder), Håvard Kristiansen, Malin Thorvaldsen, Elisabeth Bjerkedal, Kari Helene 
Halvorsrud, Jesper Søbyskogen, Pål Haugnes, Sebastian Steffensen, Ylva Olsson. 

Styrker og svakheter ved egen kommune i dag 

Sterke sider Svake sider 

Godt oppvekstmiljø. 
Parken og ungdommene. 
Natur. 
Kulturell arv. 
Båtkafe. 
Baker’n. 
Biblotek. 
Lag og foreninger. 
Skolemuligheter, slipper å reise langt. 
Trafikkskole. 
 

Tog og buss. 

Økonomien. 

Jentearrangementer. 

Overnattingsmuligheter. 

Kommunesammenslåing. 

Kollektivtrafikk. 

Restauranter/utesteder 

Spruten i sjøen (fontene) 

Eventuelt vindmøller 

 

Muligheter og trusler med nye og større kommuner (Marker innlemmet i en storkommune) 

Trusler Muligheter 

Marker blir en utkant. 
UKH. 
Ungdomsskolen. 
Landegrensene, en liten del av noe stort. 
Befolkning, alt forsvinner hvis befolkningen 
forsvinner. 
Lokalsamfunnet. 
 
 

Økonomien. 
Kollektivtrafikk. 

 

Muligheter og trusler ved fremdeles å være egen kommune med en sammenslått nabokommune.  

Trusler Muligheter 

Isolert. 
Kollektiv trafikk. 

Vi beholder; REMA, banken, NAV, Rådhuset 

Sære egne 

bygdeorginaler 

MOT 
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Sammendrag resultater 

Innspillene fra de respektive gruppene i SWOT analysen og kommuneadministrasjonen er samordnet 
i de følgende tabellene. Samordningens hensikt er å sammenstille innspillene fra de ulike gruppene 
siden mange av disse har en lik mening men er uttrykt på forskjellig måte. Det betyr at tabell 1 til 6 
har samordnet tilstrekkelig til å gi et bilde av resultatene, men vil nødvendigvis ikke være helt 
uttømmende i forhold til de detaljerte innspillene i foregående kapitler og tabeller. 

De ulike temaene er gitt et vekttall, Vt, som er angitt i viktighet fra 3=høy, 2=middels og 1=lav. 
Vekttall 3 betyr at de temaene bør ha størst fokus i utredningsarbeidet med andre kommuner. 
Temaene er indeksert slik at det er en sporbarhet tilbake til innspillene fra de ulike gruppene. Under 
hvert tema er opprinnelsen til innspillene markert med en forkortelse i parantes etter setning som; 
(KA) = kommuneadministrasjonen, (AK) = Arbeidsgruppen kommunereform (formannskapet), (KS) = 
kommunestyre, (UKH) = ungdommens kulturhus, (OA) = og andre. 

Tabell 1. Styrke eksisterende kommune 

Indeks Tema 1; Demokratisk arena Vt Kommentar 
 Levende lokalt folkestyre; 

Høy valgdeltagelse i forhold til Østfold snitt (KA)(KS) 
Stor lokal identitet som vises gjennom høy dugnadsånd og 
felleskap (KA)(KS)(UKH) 
Aktivt lokalt demokrati (KS)(UKH) 
God dialog mellom politikere og innbyggere/næringsliv 
mellom valg (KA)(AK)(KS)(UKH) 
God dialog mellom politikere og ungdomsråd (UKH)(AK). 
Selvstyring, innbyggerne styrer Marker. (UKH)(AK) 
Robust og tilpasningsdyktig kommune (KA)(AK) 

3  

 Lokal politisk styring; 
Tilstrekkelig kompetanse og kapasitet (KA)(AK) 
Godt samarbeid med nabokommuner, Aremark og 
Rømskog. (KA)(AK)(KS) 
Nærhet til innbyggere er en styrke i kunnskap og 
beslutningsprosesser (KA)(AK) 
Utretter mye med lite frie midler (KA)(AK) 
Har gode nettverk og aktive i samarbeidsorganer regionalt 
og nasjonalt. (KA) 
God dialog mellom eiere og IKS selskaper med nødvendig 
styringsrett (KA). 
Enkel, rasjonell og oversiktlig kommune (AK) 

2  

 Andre; 
 

  

 Tema 2; Samfunnsutvikling   

 Attraksjonskraft;  
Den 8; mest attraktive kommunen i landet (KA) 
Attraktiv i forhold til bosetning og reiseliv (KA) (AK) 

2  

 Boliger/boligbygging; 
Attraktive områder for boligbygging (KA)(AK)(KS) 

3  

 Tettstedsutvikling; 
Samlet tettstedsfunksjoner og aktivitet i sentrum med 
skoler, barnehager, sykehjem. (KA)(KS)(UKH) 
Natur og vassdrag med potensiale for utbygging (AK) 

3  
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 Lokalsamfunn/identitetsbygging; 
Et tydelig lokalsamfunn sentralt i Ørje men små mindre uten 
klare grenser (KA) 
Klare identitetsbærere som innbyggerne, UKH, lag og 
foreninger, ildsjeler og Haldenkanalen. (KA)(AK)(KS)(UKH) 
Bevissthet til kulturarv/historie/kommunekultur. (KS) 
Litentrygg kommune med felleskapsfølelse og identitet 
(UKH) 

3  

 Arbeidsplasser/arbeidsmarked; 
Godt samarbeid med næringslivet med tilrettelegging (KA) 
Geografisk beliggenhet til arbeidsmarked (AK) 

1  

 Infrastruktur og samferdsel; 
Stor påvirkning på E18 utbygging (KA)(AK) 

  

 Miljø, klima og folkehelse; 
 

  

 Kultur og idrett; 
Gode tilbud og arenaer for kultur og idrett.  (KA)(UKH) 
Gode tilbud til ungdommen (AK)(KS) (UKH) 
Mye kulturelle arrangementer med stor deltagelse (UKH) 
God støtte fra kommunen for organisasjoner (UKH) 

3  

 Innvandring og veien mot et mer flerkulturelt samfunn; 
God styring på inntak av innvandrere som oppleves som 
integrert i lokalsamfunnet. (KA) 

1  

 Andre;   

 Tema 3; Tjenesteyting   

 Kvalitet i tjenestene; 
Bra kvalitet på tjenester også noe utover det som er 
lovpålagt (KA)(AG)(KS)(UKH) 
Rask saksbehandling og korte tjenesteveier. (KA)(KS) 
Stor fleksibilitet (KA) 

3  

 Kapasitet og ressurser; 
God effektivitet og produktivitet (KA) 

  

 Likeverdighet og rettssikkerhet; 
«Selvjustis» med gjennomsiktig lokalsamfunn. (KA) 
Opplever tillit blant innbyggerne. (KA) 

1  

 Andre; 
 

  

 Tema 4; Myndighetsutøvelse   

 Hvordan er situasjonen i kommunen; 
Middels til god formell- og erfaringskompetanse (KA) 
Lite utfordringer på kvalitet på saksbehandling og 
klager/tilsyn. (KA) 
Lite utfordringer i habilitetsspørsmål. (KA) 
Likeverdig behandling og rettsikkerhet (KA) 

1  

 Andre;   

 

Tabell 2. Svakheter eksisterende kommune 

Indeks Tema 1; Demokratisk arena Vt Kommentar 
 Levende lokalt folkestyre; 

 
  



31 
 

 Lokal politisk styring: 
Sårbar på økonomi og variasjoner i kostnader som er 
utenfor kommunens kontroll, eks. barnevern. (KA)(AK)(KS) 
Liten slagkraft mot region/fylke (AK) 
Lav skatteinngang (KS) 

3  

 Andre;   

 Tema 2; Samfunnsutvikling   

 Attraksjonskraft; 
Fraflytting til andre attraktive fag/jobb miljøer (AK) 
Lang vei/dårlig tilbud/muligheter til høyere utdanning (KS) 

1  

 Bolig/boligbygging; 
 

  

 Tettstedsutvikling; 
Arealplanlegging (KA)(AK) 
Lav demografisk utvikling (KS) 

1  

 Lokalsamfunn/identitetsbygging; 
 

  

 Arbeidsplasser/arbeidsmarked; 
Nedgang i arbeidsplasser (AK)(KS) 
Tomme industrilokaler (AK) 
For stor grad av bokommune/liten næringsutvikling. (AK) 
Lite utvikling på kommersiell turisme (KS) 

2  

 Infrastruktur og samferdsel; 
Lavt kollektiv tilbud. (KA)(AK)(KS)(UKH) 

3  

 Miljø, klima og folkehelse; 
Høy grad av uføretrygdede (KS) 
Høy gjennomsnittsalder (KS) 
Lavt psykisk helsetilbud (UKH) 
Sårbare på kompetanse i forhold til beredskap (AK) 

1  

 Kultur og idrett; 
 

  

 Innvandring og veien mot et mer flerkulturelt samfunn; 
 

  

 Andre;   

 Tema 3; Tjenesteyting   

 Kvalitet i tjenestene; 
Sårbar for tap av kompetanse (KA)(AK)(KS) 
Noe mangel på kompetanse (KS) 
Smådrift kan gi store kostnader på enkelttjenester (KS) 
Mye deltidsstillinger (KS) 

2  

 Kapasitet og ressurser; 
Mye kjøp av tjenester (KS) 

1  

 Likeverdighet og rettsikkerhet; 
Nært forhold til administrasjon kan gi forskjellsbehandling 
(KA)(AK)(KS) 
Konflikter/lojalitetsproblemer (KS) 

1  

 Andre;   

 Tema 4; Myndighetsutøvelse   

 Hvordan er situasjonen i kommunen; 
 

  

 Andre;   
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Tabell 3. Trusler innlemmet i storkommune 

Indeks Tema 1; Demokratisk arena Vt Kommentar 
 Levende lokalt folkestyre; 

Svekker politikk og lokaldemokrati. (KS) 
Mister lokale politikere med «eierskapsfølelse» (KS) 

2  

 Lokal politisk styring: 
Større avstand til beslutninger og beslutningstakere 
(AK)(KS)(UKH) 
Politikken mindre tilpasset innbyggerne (AK) 
Mindre muligheter for lokale utradisjonelle løsninger(KS) 
(AK) 
Andre kan ta uønskede beslutninger om lokale forhold (KS) 
Inntektssystemet gir mindre til vårt område (KS)(UKH) 
Blir en politisk utkant/periferien (vedlegg 2) (KS)(UKH) 
Vanskeligere å få interregmidler til vårt område (KS) 

3  

 Andre;   

 Tema 2; Samfunnsutvikling   

 Attraksjonskraft; 
Dette er avhengig av lokale ildsjeler som igjen blir sårbar ift 
støtte og oppmerksomhet politisk og økonomisk i en større 
kommune 

2 Det er en viss usikkerhet 
hvordan en slik effekt vil 
være i en større 
kommune 

 Bolig/boligbygging; 
«Konkurranse» innad i en storkommune om bosteder (AK) 
Mindre innflytelse i lokal arealplanlegging. (KS) 

1  

 Tettstedsutvikling; 
Mindre tettstedutbygging (KS) 
Mindre lokalt til vedlikehold av bygninger og anlegg (KS) 

 En større kommune kan 
prioritere sentrale 
områder. 

 Lokalsamfunn/identitetsbygging; 
Usikkerhet om lokal identitet, dugnadsånd og felleskap 
trues av sammenslåing (KA)(AK)(KS)(UKH) 
Marker navnet forsvinner (UKH) 
Mindre trygg kommune (UKH) 
 

3 Usikkerhet om det kan 
gi større engasjement 
for lokalt felleskap. 

 Arbeidsplasser/arbeidsmarked; 
Mindre arbeidsplasser, utflytting/mindre innflytting 
(KS)(UKH) 

1 Usikkert om 
kommunesammenslåing 
vil endre noe. Bedrifter 
lokaliserer seg selv. 

 Infrastruktur og samferdsel; 
 

  

 Miljø, klima og folkehelse; 
 

  

 Kultur og idrett; 
Ungdomsaktiviteter og UKH sentraliseres (KS)(UKH) 
Mindre midler til lokalt kulturliv (UKH) 

3  

 Innvandring og veien mot et mer flerkulturelt samfunn; 
 

  

 Andre;   

 Tema 3; Tjenesteyting   

 Kvalitet i tjenestene; 3 Usikkerhet til 
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Lokal tjenesteyting kan bli mindre eller borte (AK)(KS) 
Mindre styring på omsorg (KS)(UKH) 
Mindre direkte kontakt innbyggere/administrasjon (KS) 

konsekvenser for 
lokalsamfunnet ift. 
Bokvalitet og service 
tilbud (AK) 

 Kapasitet og ressurser; 
 

  

 Likeverdighet og rettsikkerhet; 
 

  

 Andre;   

 Tema 4; Myndighetsutøvelse   

 Hvordan er situasjonen i kommunen; 
Antatt ikke påvirket av kommunesammenslåing 

X  

 Andre;   

 

Tabell 4. Muligheter innlemmet i storkommune 

Indeks Tema 1; Demokratisk arena Vt Kommentar 
 Levende lokalt folkestyre; 

 
  

 Lokal politisk styring: 
Det politiske handlingsrommet øker ved at en større 
kommune kan ta på seg større oppgaver, budsjetter og 
volum (AK)(KS) 
Større slagkraft i region/fylke/sentralt (KS) 

3  

 Andre;   

 Tema 2; Samfunnsutvikling   

 Attraksjonskraft; 
 

  

 Bolig/boligbygging; 
Mer effektiv boligutbygging med større helhetlig planer 
(AK)(KS) 
Bedre arealplanlegging (KS) 

 Det er en usikkerhet 
hvordan dette slår ut 
lokalt 

 Tettstedsutvikling; 
Mindre kamp om innbyggerne med et større geografisk 
område (AK) 
Større demografisk utvikling (KS) 

1 Det er usikkerhet 
hvordan dette slår ut i 
en større kommune. 

 Lokalsamfunn/identitetsbygging 
MOT kan bli større i en større kommune (UKH) 
 

2 Forutsatt at den ikke 
flyttes/legges ned lokalt 

 Arbeidsplasser/arbeidsmarked; 
Mer effektiv utbygging av næring/industri med større 
helhetlige planer (AK)(KS) 
Kan gi arbeidsplasser (UKH) 

 Det er en usikkerhet 
hvordan dette slår ut 
lokalt 

 Infrastruktur og samferdsel; 
Mer effektiv utbygging av infrastruktur/transport med 
større helhetlige planer (KA)(AK)(KS)(UKH) 

3 Det er en usikkerhet 
hvordan dette slår ut 
lokalt 

 Miljø, klima og folkehelse; 
Større fagmiljø innen helse (AK)(UKH) 

2  

 Kultur og idrett; 
Større idrettslag (KA) 

1  

 Innvandring og veien mot et mer flerkulturelt samfunn;   



34 
 

 

 Andre;   

 Tema 3; Tjenesteyting   

 Kvalitet i tjenestene; 
Større fagmiljø kan gi bedre kvalitet i tjenester (AK)(KS) 

  

 Kapasitet og ressurser;  
Mindre sårbar i forbindelse med rekruttering av 
fagpersonell (AK)(KS) 
Mer effektivt byråkrati (KS) 
Større kommune kan drive til lavere enhetskostnad. (KS) 

2 Erfaring med andre 
sammenslåinger 
underbygger ikke dette. 

 Likeverdighet og rettsikkerhet; 
Bedre ivaretatt rettferdighet i rettsikkerhet (AK) 

1  

 Andre;   

 Tema 4; Myndighetsutøvelse   

 Hvordan er situasjonen i kommunen; 
 

  

 Andre;   

 

Tabell 5. Trusler; Egen med andre i en storkommune 

Indeks Tema 1; Demokratisk arena Vt Kommentar 
 Levende lokalt folkestyre; 

 
  

 Lokal politisk styring: 
Mindre påvirkningskraft i region og fylke og 
mulighet/innflytelse til samarbeid (AK)(KS) 
Kan bli fratatt samfunnsutviklingsoppgaver som 
kommuneplan. (KA) 

2  

 Andre;   

 Tema 2; Samfunnsutvikling   

 Attraksjonskraft; 
Grensegjenger problematikken gjør oss mindre attraktive 
for næring, arbeidsplasser, etc. (AK) 

2 En større kommune 
mot grensen vil kunne 
løfte denne saken med 
større tyngde 

 Bolig/boligbygging; 
 

  

 Tettstedsutvikling; 
Kan få større fraflytting eller mindre tilflytting (KS) 
Lave boligpriser kan tiltrekke innflyttere uten inntekt (KS) 

1  

 Lokalsamfunn/identitetsbygging 
Alene og ensomme «sære egne bygdeoriginaler» (UKH) 

1  

 Arbeidsplasser/arbeidsmarked; 
Færre arbeidsoppgaver og arbeidsplasser i kommunen 
(AK)(UKH) 

2  

 Infrastruktur og samferdsel; 
Kan bli vanskeligere med kollektiv transport (AK)(KS)(UKH) 
Mindre støtte fra nabokommuner om samferdselsspørsmål. 
(AK) 

3 Avhengig av hvordan 
fylkets 
kollektivtransport skal 
styres i fremtiden. 

 Miljø, klima og folkehelse; 
 

  

 Kultur og idrett;   
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 Innvandring og veien mot et mer flerkulturelt samfunn; 
 

  

 Andre;   

 Tema 3; Tjenesteyting   

 Kvalitet i tjenestene; 
Kan bli vanskeligere å opprettholde lovpålagte tjenester. 
(AK) 
Mindre fagmiljøer (AK) 
Lavere lønnsnivå ift andre kommuner og mindre 
konkurransedyktig for å hente inn kompetanse (AK)(KS) 

3 Avhengig av forhold til 
andre kommuner. 

 Kapasitet og ressurser; 
Mer sårbar for økonomi (KA)(AK) 
Må kjøpe tjenester i større grad enn før, IKS’ene kan 
avvikles. (AK)(KS) 

3 Dette er avhengig av 
utforming av et 
fremtidig 
inntektssystem for 
kommunene 

 Likeverdighet og rettsikkerhet; 
 

  

 Andre;   

 Tema 4; Myndighetsutøvelse   

 Hvordan er situasjonen i kommunen; 
 

  

 Andre;   

 

Tabell 6. Muligheter Egen med andre i en storkommune 

Indeks Tema 1; Demokratisk arena Vt Kommentar 
 Levende lokalt folkestyre; 

Bestemmer over egen kommune og oss selv (AK)(KS) 
2  

 Lokal politisk styring: 
Styrket nærhet mellom innbyggere og kommune, politikere 
og administrasjon. (AK)(KS) 
Bestemme inntektsmuligheter selv (AK)(KS)(UKH) 
Kan få større gjennomslag regionalt for våre særinteresser 
(KS) 
Styrker eksisterende omstillingsevne (KA)(KS) 

3  

 Andre;   

 Tema 2; Samfunnsutvikling   

 Attraksjonskraft; 
Vi blir eksklusive ved å være små «sære egne 
bygdeoriginaler» (AK)(KS)(UKH) 

1  

 Bolig/boligbygging; 
Kan få større tilflytting (KS) 

2  

 Tettstedsutvikling; 
Bedre kontroll på arealdisponering (AK) 

2  

 Lokalsamfunn/identitetsbygging 
Styrker lokal identitet og dugnadsånd (AK)(KS) 
Vil beholde navnet/historien og ildsjeler (UKH) 
Sikrer godt oppvekstmiljø og MOT i skolen (UKH) 
Vi er en liten kommune med store drømmer (UKH) 

3  

 Arbeidsplasser/arbeidsmarked; 1  
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Vindmøller kan gi oss bedre økonomi, at den ikke forsvinner 
inn i en stor kommune (UKH) 

 Infrastruktur og samferdsel; 
 

  

 Miljø, klima og folkehelse; 
 

  

 Kultur og idrett; 
Bevare vår kultur og vårt verdigrunnlag (KS) 
Kontroll på vedlikehold av lokale bygg, anlegg og plasser 
(UKH) 

2  

 Innvandring og veien mot et mer flerkulturelt samfunn; 
 

  

 Andre;   

 Tema 3; Tjenesteyting   

 Kvalitet i tjenestene; 
 

  

 Kapasitet og ressurser; 
Kan bli fratatt oppgaver vi ikke ønsker å ha (AK) 
Kan selge tjenester til andre (AK) 
Kan prioritere ressursinnsats etter egne behov (AK)(KS) 

3  

 Likeverdighet og rettsikkerhet; 
 

  

 Andre;   

 Tema 4; Myndighetsutøvelse   

 Hvordan er situasjonen i kommunen; 
 

  

 Andre;   

 

Analyse – vurderinger av resultater 

Innspillene til SWOT analysen anses å ha tilstrekkelig omfang blant innbyggere, politikere og 
kommunens administrasjon til å gi et konsistent grunnlag for å beskrive og vurdere de temaene og 
meninger som vil kunne ha betydning i forhold til endringer som følge av en kommunereform. 
Modeller og konstellasjoner anses også som realistiske i forhold til de utredningene kommunen er 
pålagt å gjennomføre. 

Modellene som ligger til grunn er; 

1. Marker som egen kommune (som i dag) med styrker og svakheter. 
2. Marker sammenslått til en større kommune med trusler og muligheter  (størrelse er ikke 

spesifiser siden dette er ukjent i dag, men det er antatt et større sted/by som kjerne i denne) 
3. Marker som egen kommune med omgivende kommuner sammenslått til en større kommune 

med trusler og muligheter. 

Resultatene av SWOT analysen er sammenstilt i en oppsummering som er grunnlaget for det videre 
arbeidet. De ulike gruppene hadde som oppgave på fritt grunnlag å uttrykke meninger som innspill 
innenfor rammen av SWOT analysens «styrker», «svakheter», «trusler» og «muligheter». 
Gruppearbeidene hadde derimot ikke som oppgave å prioritere sine innspill for å gi disse en «vekt» i 
analysen da det ville virke begrensende på innspillenes omfatning. SWOT analysens oppsummering 

og sammenstilling av innspillene fra de ulike gruppene er gitt en vekting, Vt, for å kunne trekke 
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konklusjoner av analysens resultater. Som grunnlag for angivelse av vekttall er en helhetlig vurdering 
lagt til grunn av arbeidsgruppen for kommunestruktur. 

Vektingen er i prinsipp bygget på hvor mange av analysegruppene som lagt vekt på temaet. Det gir 
en viss retning på temaets betydning for de som har deltatt i gruppene. Dette gir også en retning på 
temaer som er viktig for kommunen å ta med videre i fase 2 og eventuelle utredninger sammen med 
andre kommuner. Betydningene av de usikkerhetene som fremkommer vil da også gis en viss vekting 
i betydning i et forestående utredningsarbeide med andre kommuner. 

Ser man på temaer og vekting for trusler ved endring til de to alternativene gis det et relativt jevnt 
resultat men med en liten overvekt på Marker kommune sammenslått med en større kommune. Det 
gir en oppsummert 19 for sammenslått og 17 for egen kommune med en større sammenslått nabo. 
Tilsvarende er det for muligheter hvor resultatet er jevnt med 19 for egen kommune med en større 
sammenslått kommune og 15 for sammenslått til en større kommune. Dette gir kun en indikasjon 
siden usikkerheten ved resultatene (vektingen) er stor men sammenfaller godt med det overordnede 
inntrykket som ble gitt av deltagerne under de ulike øvelsene med SWOT analysen. For den videre 
prosessen vil alternativene være relativt likeverdige og det vil være de forestående utredningene og 
tilføring av disse utredningenes kunnskap som vil tydeliggjøre et grunnlag for kommunens endelige 
beslutning og kommunestyrets vedtak. 
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Konklusjon  

Kommunen må legge tydelige premisser for en utredning sammen med andre kommuner om ulike 
effekter og virkemidler for en eventuell kommunesammenslåing. Premissene er utledet fra 
resultatene av innspill fra et bredt utvalg representert fra kommuneadministrasjon, politikere og 
innbyggere, herunder ungdommens kulturhus UKH som egen innbygger gruppe. Innspillene er 
sammenstilt i et SWOT analyseoppsett som grupperer disse i styrker og svakheter i eksisterende 
kommune opp mot hvordan disse trues eller gis muligheter i en tenk kommunesammenslåing og om 
Marker blir stående alene som en «små» kommune i indre østfold. Da vil grunnlaget for premisser i 
en forestående utredning utgå fra muligheter i forhold til svakheter i eksisterende kommune, trusler 
mot sterke sider i eksisterende kommune og muligheter og trusler hvor det er uttrykt stor usikkerhet 
vedrørende effekt av en kommunesammenslåing. Usikkerheten er til størst grad knyttet til hvordan 
en sammenslått større kommune vil struktureres opp og hvilke ansvarsområder som eventuelt vil 
overføres til kommunene fra stat/fylke etter reformen er gjennomført. 

Resultatene fra fase 1 gir et grunnlag for prioritering av alternative modeller/konstellasjoner. Det må 
i forhold til denne prioriteringen betraktes at det foreligger en rekke usikkerheter i analysens 
resultater som det forventes avklart til tilstrekkelig grad i en utredning med andre kommuner. Disse 
avklaringene kan endre den prioriterte rekkefølgen som er konkludert i fase 1.  

Det ble av arbeidsgruppen skisser tidlig mulige kommunekonstellasjoner som kan være aktuelle for 
Marker kommune gjennom en kommunereform. Disse konstellasjonene var; 

1. Marker kommune som egen kommune 
2. Marker i en større «grensekommune» sammen med Aremark og Rømskog. 
3. Marker i en større kommune (1 eller 2) i indre østfold. 

Konstellasjon 2 har etter en vurdering av utspill fra Rømskog og Aremark blitt betraktet som 
urealistisk siden disse ser mer mot Akershus respektive Halden. Arbeidsgruppen har som følge av det 
ikke nedlagt ressurser på å vurdere denne konstellasjonen. Konstellasjon 3 har av arbeidsgruppen 
blitt vurdert tilstrekkelig som en siden utfallet av temaene vil bli de samme og forskjellene i prinsipp 
vil være at trusler kan bli noe sterkere i en 1-kommune konstellasjon i forhold til en 2 kommune 
konstellasjon. Vider er muligheter vurdert til å kunne bli svakere i en 1-kommune konstellasjon enn 
en 2-kommune konstellasjon. Dette støttes også av Øyvind Holts rapport «Veivalg i Indre Østfold», 
vedlegg 2. Denne rapporten konkluderer med at det er ingen prinsipielle forskjeller for Marker om 
indre Østfold blir med en 1 eller 2 kommuners struktur. Dette kan leses ut av rapporten på en slik 
måte siden kommunesammenslåingen i denne rapportens konklusjon ikke dreier seg om Marker 
med noen vesentlig betydning og at marker inngår i den såkalte «periferien». Følgelig vil de 
kommunekonstellasjonene som er vurdert være tilstrekkelig 

Som resultat av fase 1 vurderingen/analysen kan det konkluderes følgende prioritert rekkefølge av 
gjenstående konstellasjoner;  

1. Marker som egen kommune uavhengig av andre kommunesammenslåinger 
2. Marker som en del av en større kommune i en 1 eller 2 kommunekonstellasjon i Indre 

Østfold 

Vedrørende prioritet 2 vil et utredningsarbeide først bestemmes når alle kommunenes veivalg er 
vurdert og utredningene bestemt. Siden Marker er «klemt» inn mot Sverige vil en utredning med 
andre kommuner minst omfatte Eidsberg med de som i en utredning knyttes mot dem. Grunnlaget i 
denne rapporten bør derfor etter arbeidsgruppens mening være tilstrekkelig for kommunens 
deltagelse i et utredningsarbeid på en slik måte at de vesentligste temaene og momentene for vårt 
utredningsbidrag er ivaretatt. 
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Av andre innspill er fra fagforbundet som i sine kommentarer vil være nøytrale men understøtter at 
Marker kommune i dag har mange gode sterke sider. Se vedlegg 1. 

Vedrørende anbefaling og veivalg for fase 2 underbygger denne rapporten og arbeidsgruppens 
oppfatning at Marker kommune er tjent med følgende; 

1. Kommunen inngår i en videre utredning om muligheter for sammenslåing med en større 
kommune i Indre Østfold. Om en større kommune vil være 1 eller 2 større kommuner bør 
Marker kommune, om det er gjennomførbart, delta i begge. Om kun et alternativ er 
gjennomførbart bør det vurderes beste alternativ men med preferanse til en «Øst-
kommune». 

2. Kommunen utreder videre muligheten for å bestå som egen kommune med å tilføre 
kunnskap fra de pågående utredninger om større kommuner. 

Vedrørende utredning av veivalg 1 har dette stor betydning for gjennomføring av utredningen av 
veivalg 2. Det er videre oppfatningen at Markers bidrag til spørsmål om 1 eller 2 kommuner har liten 
betydning. Øyvind Holts rapport, vedlegg 2, tillegger Marker kommune lite eller ingen betydning i et 
slikt spørsmål. Den fremstiller heller ingen vesentlig betydning om vi er med i en slik kommune eller 
ikke. Det er dog tenkelig at Marker vil ha en betydning i forbindelse med utredning om en større Øst-
kommune. 

 

Fase 2 og videre utredninger 

Det forventes at arbeidsgruppen for kommunereform fase 2 benytter SWOT analysens 
oppsummering i det videre arbeidet med utredning sammen med andre kommuner og den videre 
utredningen av egen kommune. Endringer som fremkommer som et resultat av utredningsarbeidet 
oppdateres i denne. Endringer som flytter temaer fra eksempelvis «trusler» til «muligheter» vil 
kunne endre på vektingen og følgelig også kunne påvirke retningen for prioriteringen av alternativer.  

Vektingen har også et bidrag til den videre prosessen i fase 2 sammen med de usikkerhetene som er 
angitt i kommentarfeltet. Dette har betydning for prioritering av våre viktige innspill i en utredning 
med andre kommuner. 

 

Vedlegg. 

1. Fagforbundets uttalelse til kommunereformen i Indre Østfold 
2. Øyvind Holt; Veivalg i Indre Østfold 
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VEDLEGG 1 

Fagforbundets uttalelse til kommunereformen i Indre Østfold 
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Fagforbundets uttalelse til kommunereformen i Indre Östfold 

For oss handler reformen om vårt ansvar og engasjement som arbeidstagerorganisasjon. 
Debatten må bygge på fakta, og manga må få mullighet til å si sin mening. 
Kommunesammenslutninger skal ikke skje mot befolkningens önsker, men klargjöres ved 
folkeavstemninger. 

Vi har sett på punktene i arbeidsboken, men vi velger å komme med noen punkter med det 
vi mener er viktig. 

Lokalt folkestyre; Viktig med åpenhet og tilgjenglighet. Väre mere synlige også mellom 
valgene. Vi ser feks spörretime med ordförer på biblioteket som en positiv arena. For Marker 
er grenseavisa en flott informasjonskilde, og sosiale medier er spesiellt viktig for å nå ut til de 
yngre. Öke forståelsen for folkevalgtes rolle som arbeidsgivere, gjennom kommunale 
organer. 

Innfor valget ser vi gjerne et folkemöte med en paneldebatt.  

Viktig at politikere rekruteres fra hele kommunen, särlig i en större kommune. 

Politisk styring; Tydelige politiske ”bestillinger” og vedtak. God dialog mellom politiskt styre 
og Rådmannen. Godt samarbeid mellom Rådmannen og virksomhetens parter for å gi 
politikerne et godt beslutningsgrunnlag, inkludert konsekvensanalyse.  

Behov for balanse mellom närhet og distanse; Viktig med gode rutiner, kriterier og 
saksbehandling uansett kommunestörrelse. 

Tettstedsutvikling; I Marker er de tjenesteytende områdene godt ivaretatt. Närhet til 
kommunesenter, skole, sykehjem, omsorgsboliger, barnehage,legekontor mm. Vår 
bekymring går selvfölgelig på et redusert lokalt tilbud i en större kommune. 

Arbeidsplasser; Vårt viktigste område. En kommune er en virksomhet. Vi er ansatt i 
kommunen, for tiden osv.. Utfordring i en större kommune å ha god oversikt. Det som kan 
väre positivt er et större faglig nettverk/ miljö. Hvordan väre attraktiv som arbeidsgiver? 
Beholde arbeidskraft i egen kommune? Utfordringen med grensegjengeravtalen. Den må 
uansett opp til vurdering i forbindelse med reformen. Vi ser også på det at en större 
kommune betyr at den blir mere attraktiv for kommersielle aktörer og 
privatiseringsutvikling. Vi mener at kommunale tjenester er et offentlig ansvar. 

Etter vårt syn så fyller Marker kommune kravene til en robust kommune når det gjelder å gi 
innbyggerne gode tjenester. Vi ser også at det blir vanskelig å stå som egen kommune når 
målet til regjeringen er at vi skal ha större kommuner. 

Vi har ikke hatt tid til å dröfte hele dokumentet, og det er en del vi ikke har forutsetning for å 
svare på, men som organisasjon er vi fornöyd med at vi nå er kommet med i arbeidet med 
reformen i kommunen og vi ser fram til at samarbeidet blir större etter at kommunen har 
tatt sitt veivalg i juni 2015. 
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25.05.2015 

Lena Persson 

HTV Marker 

Fagforbundet Indre 
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VEDLEGG 2 

Øyvind Holt; Veivalg i Indre Østfold 


