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Rådmannens forslag til innstilling: 

Det framforhandlede grunnlagsdokumentet mellom kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, 

Marker, Spydeberg og Trøgstad (6K) gir det beste grunnlag for en sterk og bærekraftig 

kommune for innbyggerne i Marker kommune og i Indre Østfold i årene framover. 

 

6K-alternativet legges til grunn for en vurdering av om Marker kommune er best tjent med å 

slå seg sammen med nabokommuner eller å møte fremtiden som egen kommune. ‘ 

 

Dersom 6K-alternativet ikke lar seg realisere, vil Marker kommune foretrekke et samarbeid 

som i størst mulig grad ivaretar øst-vestperspektivet og det etablerte samarbeidet i Indre 

Østfold. 

 

 

Kommunestyret  - 24.05.2016 sak 31/16 

 

Behandling i kommunestyret 24.05.2016: 
Fellesforslag fra Marker Ap og Marker SP 

Med bakgrunn i at de fremforhandlede alternativene 4K og 6K nå er uaktuelle på grunn av 

politiske valg gjort av andre parter i de fremforhandlede avtalene, kan det ikke gjøres et 

retningsvalg om et reelt alternativ til egen kommune. 

 

Dette medfører også at det ikke kan gjennomføres en folkeavstemming i saken, da det ikke 

lenger finnes noe reelt alternativ til egen kommune. Det vil være å føre velgerne bak lyset å gi 

inntrykk av at det finne et slikt reelt retningsvalg. 

 

Det er i tiden frem til 22. juni og det endelige valget i kommunestyret, for kort tid til å 

fremforhandle eventuelle nye konstellasjoner av kommuner i Indre Østfold, utover de 

fremforhandlede grunnlagsdokumentene for 4K og 6K, som er av en slik kvalitet at de kan 

behandles på en god og seriøs måte. 
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Dersom det ikke foreligger noe reelt og fremforhandlet alternativ til egen kommune, vil det 

ved det endelige vedtaket 22. juni være kun et alternativ igjen, at Marker i denne omgang ikke 

har andre alternativer enn å fortsette som egen kommune. 

 

Marker kommune vil prioritere og jobbe for å utvikle og forbedre det allerede etablerte 

samarbeidet i Indre Østfold. 

 

Representanten Finn Labråten (Krf) fremmet følgende forslag: 

Formannskapets innstilling med tillegg av at det ikke avholdes folkeavstemning  

  

Votering 

Forslag fra Ap og Sp: 14 

Formannskapets innstilling med tilleggsforslag fra Krf: 9 

 

 

Vedtak i kommunestyret 24.05.2016 

Med bakgrunn i at de fremforhandlede alternativene 4K og 6K nå er uaktuelle på grunn av 

politiske valg gjort av andre parter i de fremforhandlede avtalene, kan det ikke gjøres et 

retningsvalg om et reelt alternativ til egen kommune. 

Dette medfører også at det ikke kan gjennomføres en folkeavstemming i saken, da det ikke 

lenger finnes noe reelt alternativ til egen kommune. Det vil være å føre velgerne bak lyset å gi 

inntrykk av at det finne et slikt reelt retningsvalg. 

 

Det er i tiden frem til 22. juni og det endelige valget i kommunestyret, for kort tid til å 

fremforhandle eventuelle nye konstellasjoner av kommuner i Indre Østfold, utover de 

fremforhandlede grunnlagsdokumentene for 4K og 6K, som er av en slik kvalitet at de kan 

behandles på en god og seriøs måte. 

 

Dersom det ikke foreligger noe reelt og fremforhandlet alternativ til egen kommune, vil det 

ved det endelige vedtaket 22. juni være kun et alternativ igjen, at Marker i denne omgang ikke 

har andre alternativer enn å fortsette som egen kommune. 

 

Marker kommune vil prioritere og jobbe for å utvikle og forbedre det allerede etablerte 

samarbeidet i Indre Østfold. 

  

 

Sammendrag 

Kommunene er bedt om å gjøre en vurdering av om de oppfyller forventingene som Stortinget 

har til «robuste» kommuner. De har også fått i oppdrag å utrede om sammenslåing av 

kommuner kan være egnet til å gjøre kommunene bedre i stand til å løse de utfordringene vi 

kjenner.  

Kommunene i Indre Østfold har hatt en lang og samordnet prosess med dette. I juni 2015 

behandlet kommunene i Indre Østfold sitt foreløpig retningsvalg. Med bakgrunn i disse 

vedtakene er det utarbeidet en intensjonsavtale mellom kommunene Hobøl, Spydeberg, 

Askim, Eidsberg og Marker (5K). På bakgrunn av denne avtalen og vedtak i Trøgstad om å 

tiltre forhandlingen, er det utarbeidet et grunnlagsdokument for en mulig kommune-

sammenslåing (6K). 
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Etter at Trøgstad og Rakkestad også vedtok å se på et østalternativ, har disse kommunene 

sammen med Marker og Eidsberg laget et grunnlagsdokument for et 4K-alternativ. Dette 

dokumentet er i stor grad basert på avtalen som er tatt fram mellom Rakkestad og Sarpsborg.  

Kommunene i 6K la i utgangspunktet en felles framdriftsplan for arbeidet, og med samtidige 

kommunestyremøter 22. juni. Løpet fram til denne dato er imidlertid blitt litt forskjellig i 

kommunene, blant annet basert på om det skal være folkeavstemning eller ikke. 

Kommunestyret i Marker inviteres nå til å fatte vedtak om hvilket alternativ som Marker er 

best tjent med som sammenslåingsalternativ, for å sette opp mot egen kommune i en 

folkeavstemming. Vedtaket nå er således ikke en endelig stilling til kommunesammenslåing. 

 

Bakgrunn 

Det vises til sak 42/15 "Kommunereformen – foreløpig retningsvalg av 16. juni 2015 hvor 

kommunestyret fattet følgende 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 én kommune i Indre Østfold 

ii. Marker som en del av Indre Østfold Øst hvor Marker, Aremark, Rakkestad, 

Eidsberg, Trøgstad  og Rømskog kan inngå 

3. Rådmannen bes framlegge 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. 

I kommunestyrets møte 27. januar 2016 sak 7/16, «Kommunereformen i Østfold – endelig 

retningsvalg», var vedtaket slik: 

Marker kommune går videre med utredningene rundt kommunereform 
 Utredning som egen kommune gjennomføres i.h.t kommunestyrets sak 42/15 av 16.06.15 

 Forhandlinger med 5K/6K, Marker, Eidsberg, Trøgstad, Askim, Spydeberg og Hobøl,   

eventuelt Skiptvet hvis de skulle ønske å være med 

 Forhandlinger med Indre Østfold Øst 

Utredningene gjennomføres parallelt 

Forhandlingsutvalget gis mandat til å fortsette forhandlingene med de to mulighetene 

som er, 5K /6K og Øst alternativet hvor også tillitsvalgte skal være representert med en 

representant og en ungdom fra ungdomsrådet. 

Arbeidsboken for vurdering av status og muligheter brukes videre i utredningen som egen 

kommune  

 

Endelig retningsvalg tas når ett reelt sammenligningsgrunnlag er utredet og da opp imot 

å kunne bestå som egen kommune. 
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Grunnlaget for kommunereformen 

Kommunereformen, som presentert i Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye 

oppgaver til større kommuner, «skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen til 

større kommuner som bedre kan møte morgendagens utfordringer». Etter Stortingets 

behandling av kommuneproposisjonen 2015 (18. juni 2014) ble alle landets kommuner 

invitert til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det vil være aktuelt å slå 

seg sammen med nabokommuner. 

Regjeringens mål med reformen er et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre 

verdiskapning og trivsel. Kommunene skal ha kraft til å møte de utfordringene som venter 

innen demografi, velferd og kompetanse, samt ha evne til å utvikle gode og attraktive 

lokalsamfunn: 
1) Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne  

Bedre kapasitet og kompetanse som vil legge til rette for gode og likeverdige tjenester over hele 

landet. Større fagmiljø som gir mer stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen og en bredere 

tiltaksportefølje, særlig i små og spesialiserte tjenester.  

2) Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling  

Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Reformen skal bedre 

forutsetningene for en styrket og samordnet lokal og regional utvikling i alle deler av landet både når 

det gjelder arealbruk, samfunnssikkerhet- og beredskap, transport, næring, miljø og klima, og også 

den sosiale utviklingen i kommunen. Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad tilpasses 

naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner.  

3) Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner  

Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag og kan også ha en mer variert befolknings- og 

næringssammensetning. Det gjør kommunene mer robuste overfor uforutsette hendelser og 

utviklingstrekk. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer effektiv 

ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer.  

4) Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver.  

Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet til 

kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for 

interkommunale løsninger.  

Prosessen i kommunene 

Våren 2015 ble det lagt frem et felles datagrunnlag og gjort en analyse av utviklingen i Indre 

Østfold
1
. Utredningen var en bestilling fra rådmennene hvor oppgaven primært var å belyse 

alternativene én eller to kommuner i regionen. Rapporten oppsummerte blant annet med 

følgende:  

"En stor kommune i Indre-Østfold vil ha større tyngde i forhold til fylke og stat enn to 

kommuner" 

I tillegg til analysen for Indre Østfold utarbeidet rådmennene en ståstedsanalyse for egen 

kommune i forhold til målene for kommunereformen. I disse analysene vurderer rådmennene 

status i egen kommune opp mot hva kommunen kunne ha fått til sammen med andre i en 

større kommunemodell. I Marker ble rådmannens vurderinger og analysemalen også brukt i 

politiske arbeidsverksteder og i ungdomsrådet, supplert med SWOT-analyser av de ulike 

alternativene. Utredningene dannet grunnlag for behandling av retningsvalget og for det videre 

arbeidet med avtaler og forankring, fram mot vedtaket i juni. 

I Marker er det lagt opp til følgende framdriftsplan for det avsluttende arbeidet 
Tema Aktører Tidspunkt KL Sted 

 Møte med ansatte 04.04.2016 15.15 Rådhuset 

                                                 
1
 Retningsvalg for Indre Østfold, Øivind Holt 
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Innbyggerinfo Avis, høringer, innbyggerundersøkelse    

Kommunestyret Vedta dato for folkeavstemning 26.04.2016 17.00 Rådhuset 

 Infomøte 12.05.2016 19.00 Rådhuset 

Ekstraordinært kommunestyre Retningsvalg 4K eller 6K 24.05.2016 18.00  

 Folkeavstemming 06.06.2016  Ørje 

Formannskapet Endelig vedtak 08.06.2016 18.00 Ørje 

Kommunestyret Endelig vedtak 22.06.2016 18.00 Ørje 

 Frist til KMD 01.07.2016  Ørje 

 

Marker kommunestyre skal fatte vedtak om hvilket alternativ som Marker er best tjent med 

som sammenslåingsalternativ, for å sette opp mot egen kommune i en folkeavstemming. 

Vedtaket nå er således ikke en endelig stilling til kommunesammenslåing, noe som vil skje i 

juni. Administrasjonen har imidlertid i begge tidligere behandlinger av saken og i alle andre 

sammenhenger vært klare på behovet for en kommunereform. Marker står overfor spesielle 

utfordringer som vi vil være best tjent med å løse i fellesskap med andre.  

Marker kommunestyre skal ta stilling til om det er 4K eller 6K som er den beste løsningen for 

Marker i et lengre perspektiv, med utgangspunkt i de målene som er satt for reformen. Hvilket 

alternativ vil gi våre innbyggere best forutsetninger for gode tjenester i fremtiden? 

Administrasjonen vil i denne sammenheng i stor grad henvise til det som tidligere er skrevet 

om de ulike alternativene, men gjøre noen vurderinger knyttet til enkelte forhold som er av 

stor betydning. 

 

Vurdering 

Det er en omfattende jobb som er gjort knyttet til de tre alternative løsningene for Marker 

kommune. Spesielt stort arbeid er nedlagt i 5K/6K-samarbeidet der det forut for grunnlags-

dokumentet ble utarbeidet en intensjonsavtale om sammenslåing. 4K-samarbeidet har hatt en 

noe raskere vei mot målet, der grunnlagsdokumentet ble utarbeidet i løpet av et par måneder 

uten forutgående dialog om forutsetningene. Begge dokumentene som ligger til grunn for 

vedtaket er gjennomarbeidede og ærlige, men med litt ulikt fokus og detaljnivå. 

Hensikten i begge dokumenter er de beste, og at det har vært diskusjoner viser at vi har et 

samarbeidsklima som tåler det. Dette er viktige beslutninger for alle de deltakende kommuner, 

og at det er ulike forutsetninger og prioriteringer må respekteres.  

Innvendingene mot reformen er mange og er knyttet både til usikkerhet i økonomi, oppgaver 

og tidsplan, men ikke minst effekten av en endring. Argumenter både pro og kontra kan med 

enkelhet finnes. Administrasjonen i Marker har med bakgrunn i våre utfordringer og 

muligheter konkludert med at et samarbeid med andre kommuner er den beste løsningen på 

sikt, uavhengig av virkning av nytt inntektssystem. Det er svært mange utviklingstrekk som 

underbygger dette, ikke minst utviklingen i økonomisk handlingsrom, i antall arbeidsplasser 

og i antall innbyggere.  

Administrasjonen er klart av den oppfatning at en må velge det alternativet med best 

forutsetninger for å lykkes og med størst potensiale for videre utvikling, noe som må settes 

opp mot de ulemper det aktuelle alternativet representerer. 

Vi har valgt å knyttet våre vurderinger opp mot følgende områder 

- Avtalenes innhold 

- Reformens målsettinger 

- Økonomi og robusthet 

- Identitet og tilhørighet 

- Bo- og arbeidsmarked 

- Samfunnsutvikling  

- Eierskap og fagmiljø 
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Avtalenes innhold 

Noen av de innledende målformuleringene i dokumentene: 

Intensjonsavtalen for 6K (5K) 
- Gi alle alle 

innbyggere like gode eller bedre tilbud og tjenester i den nye kommunen, sammenliknet med hva de mottar 
i dag.  

- Levere tjenester der folk bor, tilpasset den enkelte innbyggers individuelle behov 

- Sikre vekst og utvikling i hele den nye kommunen 

- Utnytte styrkene i de ulike stedene og områdene til det beste for hele kommunen 

- Skape gode og attraktive bo- og oppvekstmiljøer i hele kommunen 

- Skape flere arbeidsplasser ved å være en næringsvennlig og attraktiv kommune for  

- Sørge for et godt kollektivtilbud i kommunen 

Grunnlagsdokumentet for 4K 
- En effektiv og 

innovativ kommune som er rustet til å møte sine framtidige utfordringer og som utnytter ønskede effekter 
av større drift.  

- Helhetlig og 
samordnet samfunnsutvikling – med vekt på stimulering og utvikling av lokalsamfunn.  

- Gode og 
likeverdige tjenester i alle deler av kommunen.  

- Et 
konkurransedyktig og allsidig næringsliv med spennende jobbmuligheter og høy kompetanse.  

- Forbedre 
folkehelse og levekår.  

- Ivareta 
naturressurser – herunder klima, miljø og jordvern – som samfunnsutvikler, forvaltningsorgan og 
tjenesteyter.  

- Et 
velfungerende lokaldemokrati.  

- Til erstatning 
for eksisterende interkommunale selskaper, etableres organisasjons-strukturer som er under direkte styring 
og kontroll av kommunestyret.  

- En attraktiv 
arbeidsgiver.   

 

Det vises til avtalene med vedlegg, der en ved gjennomgang kan se de ulike tilnærmingene. 
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 Som tidligere nevnt er 6K-avtalen preget av større detaljgrad og at det har vært lengre tid for 

diskusjon og vurdering enn 4K-avtalen. 4K-avtalen er i større grad basert på gjensidig tillit 

enn omforente løsninger. Når en skal vurdere de to avtalen mot hverandre, så må det tas 

utgangspunkt i det som det er enighet om og som er underskrevet, ikke det en tror vil skje og 

at avtalen har en begrenset varighet. 6K gir etter administrasjonens vurdering større sikkerhet 

for å behold noe aktivitet lokal, og legger i større grad opp til en desentralisert struktur. 4K gir 

i liten grad slike føringer, og det baseres her i stor grad på tillit. 4K ivaretar også i mindre grad 

stedsutvikling enn 6K, i det det i sistnevnte avtale legges opp til å avsettes egne stillings-

ressurser for det enkelte tettsted, samt at det skal opprettholdes servicetorg med NAV-

funksjon. 4K har i større grad vært opptatt av å ta ut potensialet for innsparing og 

effektivisering. 

«By- og stedsutviklingsperspektivet forsterkes ved at det etableres en stillingsressurs på hvert 

tettsted (Tomter, Spydeberg, Askim, Mysen, Skjønhaug, Ørje), for å bidra til utvikling av det 

enkelte tettstedet og koordinering av lokale kulturaktiviteter.» «Det skal etableres 

«utviklingssentre» på hvert av de nevnte tettstedene, som en møteplass og samhandlingsarena 

mellom kommune, næringsliv, frivillige og utdanningsinstitusjoner.» (Fra 6K-dokumentet) 

Avtalen inneholder også vesentlige forskjeller knyttet til interkommunale løsninger og 

eiendomsskatt. Knyttet til eiendomsskatt er det trolig at det i 6K blir skatt på verker og bruk, 

men ikke boliger og fritidseiendommer, mens det i 4K blir sannsynligvis blir motsatt. Dette på 

grunn av fordelingen av skatteobjektene. Det er imidlertid opp til fellesnemnda og et nytt 

kommunestyre å avgjøre dette endelig. 

Utover dette er det små forskjeller, da begge avtaler vil kunne utnytte fordelene som er i det å 

bli en større kommune.  6K er noe tydeligere på at innbyggerne skal få tjenester av samme 

kvalitet eller bedre, mens 4K har en formulering knyttet gode og likeverdige tjenester. 
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Reformens målsettinger 

Stortinget har 4 mål med kommunereformen, gjengitt ovenfor. Etter rådmannens syn er det 

vanskelig å dokumentere klare skiller mellom 4K og 6K når det gjelder målet om gode og 

likeverdige tjenester til innbyggere. Både 4K og 6K vil være store nok til å oppfylle 

Stortingets mål. Retningsvalget mellom 4K og 6K vil klart ha størst påvirkning på mål nr 2, 

helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, siden ett av alternativene vil dele regionen på en 

uheldig måte. Med ett kommunestyre som bestemmer over arealplanleggingen, 

bosettingsmønster og næringsetablering vil hele nye 6K kunne ivaretas på en god måte med 

hensyn til jordvern og utvikling. I en 4K-løsning vil konkurransen mellom kommunene 

forsterkes og regionen blir mindre slagkraftig utad. Dersom Akershus og Østfold slår seg 

sammen vil 6K kunne bli et tyngdepunkt, noe som er nødvendig i konkurransen med andre 

regioner. 
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Det er viktig at en ser på den nye kommunen som en NY kommune med mange muligheter, 

og ikke en eller to kommuner som legger under seg de andre. I debatten har det vært alt for 

lite fokus på å se på mulighetene, og det har mest vært fokus på hvilke begrensinger som vil 

bli lagt i en ny struktur. Vi tror at en ny kommuneledelse, både politisk og administrativt, vil 

ha ansvar og hjerte for hele den nye kommunen. Dette gjelder uavhengig av alternativ. 

Stortingets mål nr 3 er å utvikle bærekraftige og økonomisk robuste kommuner. Usikkerhet 

knyttet til inntektssystemet har gjort det vanskelig å skille klart mellom 6K og 4K i forhold til 

dette målet. Det er likevel gjort en langt større jobb knyttet til det økonomiske handlings-

rommet i 6K. Om det ikke er slik at det blir stilt til rådighet store midler til investeringer i en 

ny kommune, så vil det klart være et potensial for effektivisering og overføring av midler fra 

administrasjon og ledelse til tjenesteproduksjon. For Marker kommune er dette av stor 

betydning, siden vi har vært nødt til å spare betydelig de siste årene, og fortsatt vil måtte gjøre 

det framover. Et samarbeid, uavhengig av alternativ, vil trygge tjenestetilbudet til 

innbyggerne. 

Uansett hvilket alternativ som velges vil en ny kommune bli stor geografisk, ikke i forhold til 

andre kommuner i Norge, men i forhold til resten av Østfold. En ny kommune vil være litt 

større i areal enn Aurskog-Høland, men vesentlig mindre enn Årjäng. Generelt vil det være 

slik at en kommune med stort areal, spredt bebyggelse og få innbyggere vil være dyrere å 

drive enn en kommune med lite areal tett bebyggelse og mange innbyggere. Innbygger- og 

næringsveksten i Askim, Spydeberg og Hobøl som ligger nærmere Oslo og langs store 

transportårer, vil ha en positiv innvirkning på økonomien. For Marker er dette spesielt viktig, 

som i en periode har hatt nedgang både i forhold til innbyggere og arbeidsplasser. Vi får i en 

slik sammenheng dra nytte av veksten i mer sentrale områder og E18 blir en utviklingsakse. 

6K vil representere en større økonomi med større potensiale for effektivisering og inntekter. 

Det fjerde målet med en ny kommunereform dreier seg om å styrke lokaldemokratiet og gi 

større kommuner flere oppgaver. Her vil det være delte oppfatninger om hvilken av 4K og 6K 

som vil styrke lokaldemokratiet best, og de fleste vil mene at begge alternativene svekker 

demokratiet. Innbyggernes kontakt med det politiske systemet kan muligens være nærmere 

med en mindre kommune. Spørsmålet er om forskjellen på 28.000 innbyggere i 4K og 47.000 

innbyggere i 6K er stor nok til at dette merkes. Størrelsen på 6K reduserer behovet for 

interkommunale selskaper i forhold til 4K og øker dermed politisk styring av disse 

virksomhetene. Større kommuner skal også kunne få flere oppgaver, som i dag er statlige eller 

fylkeskommunale. 

 

Identitet og tilhørighet 

For noen er felles identitet og kultur et viktig argument i kommunereformdebatten. Dette 

kommer tydeligst fram i 4K der tilknytning til landbruk og spredtbygd bosetting gir en følelse 

av felles identitet for noen. Identitet er i noen grad også knyttet til videregående skole, 

kulturaktiviteter, mediadekning, samarbeidsorganer mm. Øyvind Holt konkluderer med at 

kommunene i Marker, Eidsberg, Askim, Trøgstad, Skiptvet og Spydeberg er en sammenvevd 

region, både historisk og i dag.  

Rapporten peker også på at landbruket står sterkere i de østre kommunene, i motsetning til 

vest-alternativet som kan virke mer bymessig. 

Det er trolig at denne forskjellen er mindre enn det det fokuseres på, da landbruket også står 

sterkt i kommunen lenger vest, og hvor avgjørende vil dette være i forhold til reformens 

målsettinger? I et samfunn i sterk endring, med tilstrømning av mennesker fra store deler av 

verden, bør vi kunne håndtere det som måtte være av interne ulikheter i en så liten region. 

Identitet vil i liten grad være avgjørende for en kommunes tjenesteproduksjon. Markers 

innbyggere velger likevel 4K i innbyggerundersøkelsen, og en antar at det da er tilhørighet og 
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identitet som veier tyngst. Det er beklagelig at både innbyggermøte og innbyggerinfo ble sendt 

ut etter at undersøkelsen ble avsluttet, slik at en har fått gitt for lite informasjon om 

forskjellene i de to alternativene.  

 

Bo- og arbeidsmarked, funksjonell region 

Marker kommune er som de andre kommunene i Indre Østfold del av et naturlig bo- og 

arbeidsmarked – en funksjonell region.  

I analysen til Øivind Holt «Retningsvalg i Indre Østfold» heter det: 

 
En funksjonell region er en betegnelse på et (by)område med felles arbeids- og boligmarked 
der de fleste innbyggerne får dekket sine viktigste behov for varer og tjenester til daglig 
innen regionen. Kultur/idrettsanlegg brukes ofte på tvers av kommunegrensene. 
Flyttemønster og arbeidsreiser viser at E18 kommunene: Spydeberg, Askim, Trøgstad, 
Eidsberg samt Skiptvet er sterkt integrert.  
 
Samkvemmet er sterkeste mellom de kommuner som har felles kommunegrense. For Hobøl 
er koplingen mot Follo/ Oslo sterkere enn østover. Skiptvet er sterkest koplet mot Askim. 
Kommunene rundt dette kjerneområdet, Marker og Rakkestad, er mindre integrert enn de 
sentrale fire langs E18.  
 
Ser vi på lokalisering av kulturanlegg peker det også på at dette er et integrert område. 
Lokalisering av kjøpesenter/handelsområder peker på det samme. Dette bildet samsvarer 
med beskrivelsen i kapittel 2.4. De 5 kommunene Spydeberg, Askim, Trøgstad, Eidsberg samt 
Skiptvet utgjør ganske klart en funksjonell region. Historisk har de også tilhørt en felles 
administrativ region. I tillegg har Hobøl blitt sterkere knyttet til Spydeberg gjennom 
utbyggingen av Knapstad til å bli en del av et større tettsted på tvers av kommunegrensa 
mot Spydeberg. Korte avstander og utbygging av E18 østover samt lokaltoget kopler Hobøl 
mot Indre, selv om de fleste pendlere drar mot vest. Marker er også knyttet til Indre i mange 
sammenheng og med fullføring av E18, vil reiseveien vestover bli kortet ytterligere ned.  
 
Rakkestad er i en mellomstilling, den har en del sterke bånd mot Indre, men er i andre 
sammenheng mer uavhengig og i en del sammenheng knyttet mot Sarpsborg. Kan vel neppe 
sies å være en del av en funksjonell region.  
 
Av tabellen nedenfor går det fram hvor de som er bosatt i de aktuelle kommunene jobber, noe 

som tydelig viser hva som er det naturlige arbeidsmarkedet og i hvilken retning flertallet 

pendler. 
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Rakkestad, Eidsberg og Marker skiller seg også ut fra de øvrige kommunene ved at det er en 

mindre andel av arbeidstakerne som pendler ut av kommunene, noe som har sammenheng 

med en relativt stor andel sysselsatte i primærnæringen, men også at det er flere større 

industribedrifter i kommunene.  

Dette gjenspeiles også i forhold til antall arbeidsplasser med andel høyere utdanning. 

Kommunene i østalternativet har en lav andel slike arbeidsplasser, både i forhold til resten av 

fylket, men også sammenliknet med andre kommuner i landet. (Telemarksforskning) 

At en stor andel av arbeidsplassene er knyttet mot store bedrifter, hjørnesteinsbedrifter, gjør 

næringslivet mer sårbart enn et mer differensiert næringsliv. 4K er tydelig mer sårbart i 

forhold til 6K, noe som framgår av sårbarhetsindikatoren som er utarbeidet (nykommune.no). 

Er det viktig å søke samarbeid med de som er mest mulig lik en selv, eller har en tro på at 

ulikheter kan stimulere til vekst og utvikling, og at det er viktig at vi kan komplettere og 

utfylle hverandre? I Marker liker vi å tro at vi har mye å tilby knyttet til kultur og reiseliv, men 

er det av den grunn viktig å søke mot de som tilbyr det samme, eller de som har andre styrker?  

For oss som ligger lengst fra «Oslo-suget» er det viktig å kunne være en del av en kommune 

som opplever det. Sammenlikner en alternativene Indre Vest og Øst så har vestkommunene 

hatt mer enn dobbelt så sterk befolkningsvekst siden 1975 som østkommunene. Vi bør velge 

det alternativet som står sterkest både i forhold til innbyggere og næringsetablering. 

 

Samfunnsutvikling 

Ett av målene med kommunesammenslåing må være å øke Indre-Østfoldkommunenes tyngde 

som regional aktør. Det er knyttet til etablering av nye arbeidsplasser, private og offentlige, at 

våre største utfordring vil ligge i fremtiden. Enkeltvis er vi i dag ikke slagkraftige nok til å 

tiltrekke oss investeringer i stort nok omfang, og statistikk viser at vi taper i kampen om 

arbeidsplassene. Hele Indre Østfold har hatt en sterk nedgang siden 2008. Antall innbyggere er 

av betydning for i hvilken grad kommunene har påvirkningskraft.  
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 Innbyggere 01.01.15 Areal, km2 

Marker 3 613 413 

Eidsberg 11 353 236 

Trøgstad 5 346 205 

Askim 15 315 69 

Spydeberg 5 692 142 

Hobøl 5 343 140 

Rakkestad 8 020 435 

4K 28 332 1 289 

6K 46 860 1 205 

 

En østkommune vil være en tyngre regional aktør enn dagens kommuner, men en kommune 

bestående av en større del av Indre Østfolds befolkning vil forsterke denne posisjonen 

ytterligere. For at en ny kommune skal ha slik tyngde, bør både Eidsberg og Askim inngå. 

Etter bygging av ny E18 mot Oslo har avstanden blitt kortere og tilknytningen til Askim 

sterkere enn tidligere. Det er i dag ikke opplagt at det er Mysen som er førstevalget for handel 

og opplevelser for de som bor i Marker. Derfor er utviklingen i begge disse småbyene viktig 

for Marker, og det er avgjørende at konkurranseforholdet mellom dem ikke ytterligere 

forsterkes. Det er ikke hverandre vi skal kjempe mot i regionen, men andre regioner. At 

utviklingen i Askim og Mysen styres av samme kommunestyre er bedre enn at konkurransen 

mellom dem spisses. Indre Østfold har behov for en sterk «Regional by», og denne bør ligge i  

en og samme kommune.  Regjeringens nyetablerte tilskuddsordning til tydelige regionale 

sentra vil kunne være aktuelt å søke på i en 6K-konstellasjon, uten at dette skal være 

avgjørende for valget.  

Området som vår befolkning beveger seg i når det gjelder arbeid, handel, flyttemønster, 

videregående skoler og kulturopplevelser er i stor grad øst-vestaksen; fra Ørje mot Mysen og 

Askim, og i en del sammenhenger også Ski og Oslo. Tilhørighet til Østfold byene og andre 

deler av fylket er mindre. I tillegg preger også vår beliggenhet på riksgrensen vårt 

bevegelsesmønster, og svenske tjenester og tilbud benyttes i stor grad av våre innbyggere, 

både innen handel, opplevelser og kultur. Dette forsterker øst-vestaksen ytterligere, ved at 

også øvrige deler av Indre Østfold benytter seg av dette.  

Vi taper i mange sammenhenger mot omkringliggende regioner og til Sverige, og har ikke 

evnet å markedsføre regionen i forhold til annet enn bosetting. En konkurranse mellom våre to 

«byer» svekker den helhetlige samfunnsutviklingen i den funksjonelle regionen og er til 

ulempe for alle i Indre Østfold. De to stedenes utvikling i samspill med tettstedsutviklingen i 

de nå omkringliggende kommuner kan være et av regionens store konkurransefortrinn i 

forhold til omkringliggende regioner. I denne prosessen må vi sørge for å bli en stor nok aktør 

i konkurranse med de andre regionene rundt Oslo.  

 

«Det er samspillet langs E18 som uansett vil avgjøre regionens framtid. Det kan selvsagt bli 
en øst- og en vestkommune, men for regionen er ikke det ideelt. Et samlet 5K vil gi en sterk 
kommune og i realiteten bestemme hvordan regionen skal utvikle seg i årene som kommer, 
samt holde på og trekke til seg attraktive arbeidstakere og klare å møte morgendagens 
utfordringer.» (Leder i Smaalenene 06.01.2016) 
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Det som er til fordel for helheten i Indre Østfold vil også være til stor nytte for Markers 

innbyggere, og særlig for kommende generasjoner som har et litt annet forhold til identitet og 

tilhørighet. Det er å forvente at det arbeids-, handels- og opplevelsesmarked som kan utvikles 

i denne øst-vestaksen vil være viktig for alle som bor og ønsker å bosette seg i Marker. Vi 

mener selv vi har noen av de beste opplevelsestilbudene som regionen kan tilby, gjennom 

kanalen og tilknyttede aktiviteter. Tilbud som er viktig for helheten i en større kommune, og 

som vil være viktig å utvikle videre.  

Etter administrasjonens vurdering blir dette derfor et valg mellom et nord/sørfokus langs 

riksvei 22, og et øst/vestfokus langs E18. Dersom tilknytningen til Østfoldbyene er viktigst, 

og en tror dette er mest avgjørende for Markers utvikling, bør et 4K-alternativ velges. Marker 

blir likevel en utkant i dette. 

Bosettingsaksen blir i større grad nord/sør langs riksvei 22. Indre Øst vil i mye større grad 

enn i vest beholde et landkommune preg. 

Om Rakkestad velger å være egen kommune eller gå sammen med Sarpsborg, påvirker det en 

framtidig Indre øst-kommune en god del. Tyngdepunktet blir skjøvet mot Mysen–Skjønhaug, 

noe som Marker vil tape på, og særlig gamle Øymark vil bli mye mer utkant uten Rakkestad. 

Dersom en tror at tilknytningen mot Follo og Oslo er av større betydning, og at vår 

beliggenhet langs E18 er interessant, bør 6K-alternativet velges, jmf uttalelse i Smaalenene 

referert tidligere. Administrasjonen tror at tilknytningen og beliggenheten i forhold til Sverige 

blir viktigere framover enn den har vært i dag. Derfor blir kanskje ikke Marker i så stor grad 

en utkant, men en viktig innfartsport til regionen. Dersom vi ønsker å styrke regionens 

posisjon i forhold til øvrige regioner rundt Oslo, så er det 6K som bør velges. Vi bør bruke de 

muligheter vi har til å bli en slagkraftig kommune og samle oss til å bli et vekstområde. For 

Marker kommune vil dette kunne bety et bedre kollektivtilbud og større etterspørsel etter 

bolig og næringsarealer. Marker er trolig den kommunen som har mest å tjene på et slikt 

samarbeid. 

 

Eierskap og fagmiljø 

Begge avtaler legger lista høyt når det gjelder tjenester; «gi alle innbyggere like gode eller 

bedre tilbud og tjenester i den nye kommunen, sammenliknet med hva de mottar i dag» og 

«levere tjenester der folk bor, tilpasset den enkelte innbyggers individuelle behov». Dette 

betyr at de aller fleste tjenester vil bli der de er i dag, og at det bare er større fagmiljøer og 

administrasjon som skal samlokaliseres. Dagens kommuner er gode på ulike områder, og det 

er den beste av dagens kommuner på de ulike områdene som skal legges til grunn for 

tilbudene i hele den nye kommunen. Begge avtaler vil gi mulighet for å utnytte kompetansen 

bedre og gjøre rekruttering enklere.  

 

Marker kommune deltar i en rekke interkommunale selskaper og samarbeidsløsninger, og de 

aller fleste av disse har et Indre Østfold-perspektiv. Kommunen anser samarbeid på tvers av 

Indre Østfold-kommunene som en viktig premiss for å kunne levere ressurseffektive og gode 

tjenester. I tillegg til de etablerte formelle selskapene drives det derfor et utstrakt samarbeid 

gjennom deling av kompetanse, ressurser og fagpersonell på tvers av kommunegrensene.  

I grunnlagsdokumentet for 6K står det:   
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 «Så langt som råd er skal interkommunale selskaper og samarbeid organiseres som virksomheter innenfor 6K, 

underlagt direkte folkevalgt styring.»  

 

I 4K-alternativet er det mer som er uavklart i forhold til det økonomiske handlingsrommet og 

nytten av å etablere tjenestene innenfor egen kommune. Spørsmålet er om kommunen er stor 

nok til å kunne etablere og ta hånd om de mest krevende oppgavene. I grunnlagsdokumentet 

for 4K står det blant annet dette:   

 

«Den nye kommunens målsetting er å gjøre om interkommunale styringsstrukturer slik at disse i størst mulig 

grad blir underlagt kommunestyrets styring og kontroll. Eierskap i eksisterende interkommunale selskaper skal 

primært være avviklet 31.12.2019 – senest 31.12.2021.»  

 

Den nye kommunen tar sikte på å overta de eksisterende kommunenes eierandeler i Indre Østfold Medisinske 

Kompetansesenter IKS. Etter at etablering av den nye kommunen er bestemt, starter utredningen av spørsmålet 

om lokalisering og drift av helsehus opp i regi av fellesnemnda.  

 

«Rakkestad kommune på den ene side og Eidsberg, Trøgstad og Marker kommuner på den andre side har 

forskjellige renovasjonsordninger i dag.  I tiden fram til 1.1.2020 utreder derfor fellesnemnda:  

-   Etablering av egen renovasjonsordning for kommunen.   

-  Renovasjonsordning som fortsatt interkommunalt samarbeid/interkommunalt tiltak.  

Utredning skal være avsluttet 1. juli 2018 og vedtak i saken fattet innen 1. januar 2019.»   

 

«Rakkestad kommune på den ene side og Eidsberg, Trøgstad og Marker kommuner på den andre side har 

forskjellige brann- og beredskapsordninger i dag.   

  

Fram til 1.1.2020 utreder fellesnemnda:   

-    Etablering av eget brann- og redningsvesen for kommunen.   

-   Brann- og redningsvesen som interkommunal ordning/interkommunalt tiltak.    

Den nye kommunens brann- og beredskapsordning skal være enhetlig, holde høy standard og være 

kostnadseffektiv for kommunen. Den skal tilfredsstille DSB’s godkjenningskrav.    

Utredning skal være avsluttet 1. juli 2018 og vedtak i saken fattet innen 1. januar 2019.»  

 

Sitatene fra avtalen viser at det er noe mer usikkerhet knyttet til 4K når det gjelder de etablerte 

samarbeidene, siden Rakkestad på de fleste områder har andre løsninger enn de øvrige 

kommunene i utredningen.  

 

Rakkestad var opplagt en Indre Østfold-kommune tidligere, en av ti kommuner i regionen, 

men har i løpet av de siste årens systematisk meldt seg ut av de etablerte samarbeidene, også 

av regionrådet. Rakkestad har tatt tydelig standpunkt i forhold til sin Indre-identitet. For 

administrasjonen synes det lite hensiktsmessig å forsøke å reetablere samarbeid som er 

avsluttet, i stedet for å bygge videre på det som er utviklet gjennom mange år. Det tar tid- og 

er kostnadskrevende å etablere store fagmiljøer. De ansatte har ofte en spesialkompetanse som 

det kan være utfordrende å rekruttere. Ved å etablere to miljøer som skal løse samme 

oppgaver i geografisk nærhet, vil det forsterke en unødvendig intern konkurranse i regionen, 

blant annet i forhold til rekruttering av fagpersoner som leger, sykepleiere, brannmenn, osv. 

Dersom dette skulle bli en realitet vil det være med på å svekke Indre Østfold som region.    
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Konklusjon 

 

Utgangspunktet for reformen er som tidligere nevnt 

o Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

o Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

o Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

o Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver 

 

Med henvisning til vurderingene ovenfor er administrasjonen av den oppfatning at Marker 

kommune som en del av et 4K-samarbeid vil kunne gi innbyggerne gode og likeverdige 

tjeneste. Vi vil imidlertid i mindre grad kunne bidra til helhetlig og samordnet 

samfunnsutvikling. Vi blir heller ingen robust kommune med hensyn til økonomi og 

bærekraft, og spørsmålet er også om vi blir store nok til å ta imot mange og større oppgaver 

enn vi har i dag. Lokaldemokratiet og tilhørighet vil antakelig best kunne ivaretas gjennom et 

4K-samarbeid.  

 

Det er forståelig at Eidsberg velger 4K, siden dette alternativet i langt større grad legger opp 

til å utvikle Mysen som kommunesenter.  

 

I sum mener rådmannen at Marker er best tjent med 6K-samarbeidet og en videre utvikling av 

samarbeidet i E18-aksen. Vi kan da ruste oss for å bli en robust region som tar utfordringen 

innen behovet for arbeidsplassvekst på alvor, og som kan ha en helhetlig tilnærming i 

arealplanleggingen. Dette vil kunne bidra positivt i forhold til utvikling i vår del av den nye 

kommunen, med alle de verdier og muligheter vi har. 

 

Vedlegg:  
 Intensjonsavtale 5K, Datert 06.01.2016 

 08.01.16 – Østalternativet, utkast utredning 

 Grunnlagsdokument for 6K, 19.04.16 

 Grunnlagsdokument for 4K, 12.04.16

 

 


