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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 
Arkivsak: 14/617  
 
Kommunereformen i Østfold 
 
Saksbehandler:  Espen Jaavall Arkiv: 034 &23  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 45/15 Formannskapet 17.09.2015 
PS 57/15 Kommunestyret 22.09.2015 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1) Kommunestyret i Marker oppnevner ei forhandlingsgruppe bestående av 

‐ Ordfører  
‐ Varaordfører 
‐ Gruppeleder for det største opposisjonspartiet 
som gis i oppgave å utrede og framforhandle et sammenslåingsgrunnlag med kommuner 
jfr pkt 2 i kommunestyrets vedtak i møtet 16.06.15 sak 42/15.  

2) Rådmannen deltar i utvalgets møter uten stemmerett og sørger for praktisk bistand til utvalgets 
arbeid. 

3) Sammenslåingsgrunnlaget benevnes som intensjonsavtale. 
4) Prinsippene som skal legges til grunn i utredningene og forhandlingene som skal resultere i en 

intensjonsavtale avtales i drøftinger mellom ordførerne.  
5) Innholdet i, og detaljnivået på, intensjonsavtalen avtales i drøftinger mellom ordførerne  
6) Forhandlingsgruppens arbeid skal være avsluttet ved at det foreligger underskrevet 

intensjonsavtale senest medio januar 2016.  
7) Intensjonsavtalen behandles i kommunestyrene senest ultimo januar 2016.  
 
Formannskapet  - 17.09.2015 sak 45/15 
 
Behandling: 
Representanten Sten Morten Henningsmoen (SP) fremmet følgende forslag:  
Ordet "ordførerne" i punkt 4 og 5 byttes ut med "forhandlingsgruppene".  
  
Representanten Kirsten Hofseth (AP) fremmet følgende forslag: 
Følgende setning skrives inn sist i punkt 1: "Egenvurderingen fra fase 1 legges til grunn."  
  
Rådmannens innstilling med overstående endringer og tillegg ble enstemmig vedtatt.  
  
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
1) Kommunestyret i Marker oppnevner ei forhandlingsgruppe bestående av 

‐ Ordfører  
‐ Varaordfører 
‐ Gruppeleder for det største opposisjonspartiet 
som gis i oppgave å utrede og framforhandle et sammenslåingsgrunnlag med kommuner 
jfr pkt 2 i kommunestyrets vedtak i møtet 16.06.15 sak 42/15. Egenvurderingen fra fase 1 
legges til grunn. 

2) Rådmannen deltar i utvalgets møter uten stemmerett og sørger for praktisk bistand til utvalgets 
arbeid. 

3) Sammenslåingsgrunnlaget benevnes som intensjonsavtale. 
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4) Prinsippene som skal legges til grunn i utredningene og forhandlingene som skal resultere i en 
intensjonsavtale avtales i drøftinger mellom forhandlingsgruppene.  

5) Innholdet i, og detaljnivået på, intensjonsavtalen avtales i drøftinger mellom 
forhandlingsgruppene. 

6) Forhandlingsgruppens arbeid skal være avsluttet ved at det foreligger underskrevet 
intensjonsavtale senest medio januar 2016.  

7) Intensjonsavtalen behandles i kommunestyrene senest ultimo januar 2016.  
 
 
Kommunestyret  - 22.09.2015 sak 57/15 
 
Behandling i kommunestyret 22.09.2015: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret 22.09.2015: 
1) Kommunestyret i Marker oppnevner ei forhandlingsgruppe bestående av 

‐ Ordfører  
‐ Varaordfører 
‐ Gruppeleder for det største opposisjonspartiet 
som gis i oppgave å utrede og framforhandle et sammenslåingsgrunnlag med kommuner 
jfr pkt 2 i kommunestyrets vedtak i møtet 16.06.15 sak 42/15. Egenvurderingen fra fase 1 
legges til grunn. 

2) Rådmannen deltar i utvalgets møter uten stemmerett og sørger for praktisk bistand til utvalgets 
arbeid. 

3) Sammenslåingsgrunnlaget benevnes som intensjonsavtale. 
4) Prinsippene som skal legges til grunn i utredningene og forhandlingene som skal resultere i en 

intensjonsavtale avtales i drøftinger mellom forhandlingsgruppene. 
5) Innholdet i, og detaljnivået på, intensjonsavtalen avtales i drøftinger mellom 

forhandlingsgruppene. 
6) Forhandlingsgruppens arbeid skal være avsluttet ved at det foreligger underskrevet 

intensjonsavtale senest medio januar 2016.  
7) Intensjonsavtalen behandles i kommunestyrene senest ultimo januar 2016.  
 
Bakgrunn: 
Kommunestyret i Marker kommune fattet i møte 16.06.2015 sak 42/15 slikt vedtak:  
 
1. Marker kommune ønsker primært å fortsette som egen kommune – så lenge dette er til beste for 

kommunens innbyggere. 
2. Med bakgrunn i de signaler som har kommet knyttet til nytt inntektssystem for kommunene, 

ønsker Marker kommune å utrede og framforhandle et sammenslåingsgrunnlag med følgende 
kommuner, i prioritert rekkefølge: 

i. Marker som en del av èn kommune i Indre Østfold 
ii. Marker som del av Indre Østfold Øst hvor Marker, Aremark, Rakkestad, Eidsberg, 

Trøgstad og Rømskog kan inngå 
3. Rådmannen bes fremlegge forslag til videre utrednings‐ og forhandlingsmandat for 

kommunestyret, så snart et realistisk utredningsalternativ foreligger. 
4. Utredning som egen kommune gjennomføres parallelt med utredninger sammen med andre 

kommuner. 

 
Det legges opp til mange møter ut over høsten for å komme i mål med intensjonsavtalen. Se 
vedlagte fremdriftsplan utarbeidet for de 5 kommunene.  
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I tillegg skal det gjennomføres forberedende møter internt i Marker kommune i forkant av 
hvert av fellesmøtene. Det arbeides nå for å lage en fremdriftsplan for dette arbeidet også.  
 
De kommunene som Marker jobber sammen med nå er Hobøl, Spydeberg, Askim og 
Eidsberg. I tillegg er Trøgstad og Skiptvet invitert inn som observatører i møtene. Dersom 
disse kommunene fatter vedtak om å jobbe aktivt med reformen vil de bli invitert inn i det 
arbeidet som nå pågår.  
Alle møtene vil være åpne slik at pressen og publikum har anledning til å være orientert. 
Fremdriftsplan, referater og andre relevante dokumenter legges ut på vår hjemmeside.  
 
 
Vurdering: 
Det er lagt vekt på at mandatet ikke skal være for detaljert for ikke å låse utvalget i deres 
videre arbeid.  
 
 
Konklusjon: 
Ut fra kommunestyrets vedtak og sakens status pr nå legges det herved fram forslag på 
forhandlingsgruppas sammensetning samt mandat for denne.  
 
 
Vedlegg: 
Fremdriftsplan for 5K  
 
 
 
 
 
Utskrift:  Rådmann Espen Jaavall og ordfører Kjersti Nilsen som følger opp vedtaket.  


