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Marker – vår bygd 
og vårt felles ansvar



Vi i Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskaps-
løsninger, fordi vi vet at vi får til mer sammen, 
enn hver for oss. Det gir større trygghet og flere 
muligheter for den enkelte når vi stiller opp for 
hverandre.

Vi som politikere vet at alle er forskjellige, med 
ulike interesser og behov. Slik er vi også i Marker 
AP. Vi er en sammensatt gruppe med stor bredde 
og takhøyde. Fellesnevneren vår er at alle jobber 
og brenner for at Marker skal være en god 
kommune å bo i.

På tross av at regjeringen fjerner økonomiske 
midler og andre forutsetninger for at mindre 
kommuner skal stå på egne ben, vil Marker AP 
videreutvikle Marker som egen selvstendig 
kommune. Vi er stolte av det innbyggerne får til.
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Marker – vår bygd 
og vårt felles ansvar

«Våre kjerneverdier er åpenhet, 
ærlighet og samarbeid.»

Marker AP bygger på sosialdemokratiske 
verdier og samfunnsutvikling med 
fellesskapsløsninger – alle skal med.



Vi vil at Marker kommune skal være et bra 
oppvekstmiljø for barn og unge.

Vi vil at alle skal ha en god alderdom.

Frivillighet er et varemerke for Marker, og Marker 
AP vil stimulere til og støtte frivillighetsarbeid av 
foreninger, organisasjoner og private.

Vi vil «digitalisere» Marker med nettilgang i hele 
kommunen.

Et rent Haldenvassdrag er en viktig forutsetning for 
rent vann, og Marker AP vil fortsette arbeidet med 
rensing av vassdraget.

Marker AP vil at eiendomsskatt på boliger 
skal reduseres tilsvarende skatteinngang fra 
vindparken.

Hjertesaker i 
Marker AP



Marker AP vil i neste periode innrette sin politiske virksomhet 
mot følgende overordnede mål:

• Bærekraftig kommuneøkonomi
• Kommunen skal være en ansvarsfull arbeidsgiver i 

samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene
• Vi ser de ansatte som en viktig ressurs
• Leksebevisst skole med like muligheter for læring
• Møte fremtiden med ny teknologi og digitalisering
• Tjenestetilbud med livskvalitet for alle aldersgrupper
• Utvikle attraktive boligområder og nærmiljøer
• Gode løsninger og fremtidsrettet forvaltning av arealer, 

natur og miljø
• Styrke inntektsgrunnlaget gjennom utvikling av industri, 

næring og flere arbeidsplasser
• Skape muligheter gjennom utvikling av infrastruktur

Marker AP – politisk 
virksomhet og mål



Marker AP vil stå for en ansvarlig kommuneøkonomi. 
Et viktig mål er at kommunen skal ha en bærekraftig 
økonomi som sikrer en kvalitet på tjenester som gjør 
kommunen til et godt sted å bo. Utfordringer Marker AP 
fokuserer på:

• Kostnader ved kommunal drift
• Inntekter og investeringer for fremtiden
• Økonomisk sårbarhet i vanskelige perioder

KOSTNADER I KOMMUNAL DRIFT
Kommunen skal driftes på en optimal måte, men samtidig 
ivareta de tjenestene vi vil ha for å opprettholde en god 
kommune å bo i. I en stor og variert organisasjon som 
Marker kommune, må det være et kontinuerlig fokus 
på kostnader. Det er viktig at budsjettet gir rammer 
som er realistiske. Marker AP vil opprettholde tett 
oppfølging og samarbeid med administrasjonen for å 
nå målene. Drastiske kutt kan løse akutte problemer 
midlertidig, men en langsiktig ansvarlig politikk for en 
bærekraftig kommuneøkonomi kan kun oppnås med 
god kostnadsutvikling og stimulering til tiltak for å øke 
kommunens inntekter.

INNTEKTER OG INVESTERINGER FOR FREMTIDEN
Marker AP vil primært styrke to viktige områder for å 
bedre kommunens inntekter; tilrettelegge bedre for 
industri/næring og videreutvikle et attraktivt bomiljø for 
eksisterende og nye innbyggere. For å nå disse ambisiøse 
målene er det viktig å våge å investere for fremtiden. 
Marker AP har pekt ut viktige områder for å sikre at 
kommunen blir bærekraftig i fremtiden. Dette blir viktige 
politiske prosjekter og tiltak for økt bokvalitet, attraktive 
nærmiljøer og etablering av industri og næring for å skape 
nye arbeidsplasser:

Bærekraftig 
kommuneøkonomi



• Ny kommunal barnehage og full barnehage-
dekning

• Torg og sentrumsutvikling, et levende sentrum 
med torget som attraktiv aktivitets- og møte-
plass

• Effektiv nettilgang skal bygges ut i hele 
kommunen

• Kunnskaps- og opplevelsessenter for energi 
videreutvikles som attraksjon

• Industriområdet Sletta videreutvikles 
med utvidelse og tilrettelegging for nye 
etableringer.

• Folkehelse gjennom trimpark for eldre på 
Bo- og Serviceområdet og belysning på 
Helgetjernrunden

• Omsorgstrappen utvikles med tilrettelagte 
boliger, ny teknologi og hjemme rehabilitering

• Felles bryggeanlegg utvikles i Ørje på begge 
sider av slusene.

• Friområder i alles nærmiljø. Otteid og Tangen 
er opparbeidet, vi vil prioritere Rødenes og 
Tjuvholmen i neste periode.

• Båtforbindelse ved å utvikle Haldenkanalen 
gjennom forbindelse mellom østre og vestre 
Otteid

ØKONOMISK SÅRBARHET I VANSKELIGE PERIODER
Vi vet at inntekter til kommuner varierer stort fra år 
til år med variert skatteinngang, endringer i statlige 
overføringer, øremerking av økonomiske midler, 
etc. Med andre ord er alle kommuner økonomiske 
sårbare uansett størrelse, også Marker Kommune. 
Marker AP fører en ansvarlig økonomisk politikk 
hvor eiendomsskatten aldri skal være større 
enn kommunens reelle behov. Den skal forvaltes 
forsvarlig for å investere for fremtiden og styrke 
både våre verdier og kommunens økonomiske 
bærekraft. Marker AP vil at eiendomsskatt på 
boliger skal reduseres tilsvarende skatteinngang 
fra vindparken.



SOM ARBEIDSGIVER
Marker kommune er en stor arbeidsgiver. 
Marker AP vil at kommunen skal være en 
attraktiv arbeidsgiver som tilbyr trygge 
arbeidsplasser i et godt arbeidsmiljø. Vi vil 
ha et åpent og godt forhold til de ansattes 
organisasjoner og at flest mulig av de ansatte 
skal ha en 100 % stilling hvor det også skal 
være muligheter for etter- og videreutdanning. 
Marker kommune skal være en kommune med 
likelønn mellom kjønnene. Marker kommune 
skal forplikte seg til 2 lærlinger pr 1000 
innbyggere i kommunen.

SOM ANBUDSGIVER
Marker AP vil bekjempe sosial dumping og svart 
økonomi som undergraver de fellesskapsverdier 
vårt samfunn er bygget på. Her må offentlig 
sektor gå foran som et godt eksempel. Vi vil at 
Marker kommune slutter seg til, og følger opp 
de fjorten punktene mot sosial dumping slik 
de er skissert i den såkalte Skiensmodellen. 
Marker Ap ønsker å vektlegge bruk av lokale 
leverandører som et viktig kriteria når Marker 
kommune gjør anskaffelser.

En ansvarsfull 
arbeidsgiver



Marker AP vil føre tett og god dialog med de 
ansattes arbeidstakerorganisasjoner for å 
fremme Marker kommune som en framoverlent 
og trygg arbeidsplass med mange muligheter.

Ser de ansatte som 
en viktig ressurs

Marker AP ønsker at skolen skal bli 
leksebevisst. Alle elever, uavhengig av hvor 
mange bøker man har i bokhylla hjemme, skal 
lykkes. En leksebevisst skole er en skole der 
elevene tilbys kvalitet framfor kvantitet på 
lærestoffet og pensum. Den leksebevisste 
skolen skal ikke gi elevene mengder med lekser 
de ikke mestrer. Med en leksebevisst skole 
kan læreren selv vurdere hva som er relevant 
fagstoff å bruke tid på. Lekser skal brukes til 
lesing, repetisjon og jobbing med kjent stoff. 
Det viktigste er at hjemmeoppgavene er 
tilpasset elevene.

Marker AP vil utrede innføring av et enkelt 
skolemåltid, for å bedre læring, helse og utjevne 
sosiale forskjeller.

Leksebevisst skole 
for bedre læring



Marker AP vil utvikle gode digitale løsninger for å 
styrke dialogen mellom innbyggere, kommunale 
virksomheter og næringsliv. Alle i kommunen, 
uansett hvor de bor, skal ha samme muligheter 
for enkel tilgang til dialog med kommunen og 
kommunale virksomheter. Digitale plattformer for 
skole, helse, næringsutvikling og administrasjon 
skal utvikles med brukerne i sentrum.

Marker kommune har i dag anvendt nye 
teknologiske løsninger for energiøkonomisering, 
både med styringssystemer i kommunale bygg og 
varmeveksling med Rødenessjøen som kilde for 
oppvarming av kommunal bygningsmasse. Marker 
AP vil arbeide for at gode teknologiske løsninger 
videreutvikles for kommunale bygg. Økt samarbeid 
med og stimulering av næringslivet fordrer også 
nye, gode løsninger.

Ny teknologi og 
digitalisering



• For Marker AP er livskvalitet ikke bare et begrep, men 
noe vi jobber med i hvert eneste vedtak vi fatter. Trygg-
het i hverdagen, uavhengig av helse eller alder vil være 
et stort fokusområde de neste fire årene. Slik som det er 
i dag, mangler Marker kommune ett steg i sin omsorg-
strapp, nemlig et bofellesskap med heldøgns beman-
ning. Dette vil være et tilbud til dem som ikke evner å 
bo hjemme, men som med noe tilrettelegging og hjelp, 
klarer å bo for seg selv. Marker AP vil i løpet av perioden 
ta initiativ til å utrede behov for et slikt tilbud, og så 
etablere et slikt bofellesskap.

• Vi i Marker AP vil være proaktive i prosjekter innenfor 
helse, omsorg og velferdsteknologi. Dette vil gjøre oss 
bedre rustet på demografiske utfordringer som vi vet 
kommer. Det er viktig at vi gjør oss klare for fremtiden 
i dag. Å være fremadrettet på dette området vil syn-
liggjøre kommunen positivt i fagmiljøene også utenfor 
Marker og Marker vil fremstå som en attraktiv arbeid-
skommune.

• Marker AP vil i kommende periode jobbe for å etablere 
en aktivitetspark/trimpark, tilpasset de «godt voksne» 
i området ved MBSS. Braarudjordet har blitt et flott om-
råde med både omsorgsboliger og private boliger med 
mange spreke pensjonister.

• Vi ønsker å utvikle området ved idrettshallen med eta-
blering av en «Tuftepark».

• Som et ledd i å tilrettelegge for bedre folkehelse vil vi 
også jobbe for å få etablert belysning på hele Helget-
jernsrunden, slik at dette området da kan benyttes til 
fysisk aktivitet også på kveldstid.

Livskvalitet for alle 
aldersgrupper



• Mange eldre ønsker å bosette seg sentrumsnært til 
tjenestene og miljøet på Bo- og Servicesenteret. Det er 
stor etterspørsel etter leiligheter. Marker AP vil tilret-
telegge for utbygging av nye byggetrinn på avsatte og 
tilgjengelige arealer i området.

• Marker kommune er tilgodesett med flotte naturområder. 
Men det er også viktig at områdene tilrettelegges som 
aktive møte- og rekreasjonsplasser. Marker har fantas-
tiske områder og strender ved sjøene. I dag er Tangen i 
Ørje og Østre Otteid vel utviklede friluftsområder. Marker 
AP har som mål at alle i kommunen skal ha tilgang til ett 
opparbeidet friluftsområde og møte- og rekreasjons-
plass i sitt nærmiljø. Å utvikle området på Tjuvholmen i 
Rødenes vil være et prioritert mål de neste 4 årene.

• Marker kommune har et godt oppvekstmiljø i dag, med 
varierte tilbud som passer for alle. Marker AP vil fort-
sette å støtte og tilrettelegge for lag, foreninger og 
andre tiltak som er grunnleggende for et godt oppvekst-
miljø. Vi skal være et parti og en kommune som tar vare 
på flyktninger og ønsker dem velkommen til oss. Vi skal 
integrere og inkludere i vårt lokalsamfunn.



Boligområder og 
nærmiljø

Folk har ulike behov og interesser for 
boligtomter. Vi vil at det skal være nok 
tilgjengelige boligområder og muligheter 
for alle. Krogstadfeltet skal realiseres 
med kommunale tomter. Marker AP 
har vært initiativtager til endring og 
tilrettelegging av ny kommuneplan, 
for å gi tilgjengelighet og stimulere til 
boligutbygging sentrumsnært, fortetting 
av sentrum og i attraktive områder i 
kommunen for øvrig. Arbeiderpartiet vil 
arbeide for å stimulere boligmarkedet til 
å realisere økt boligutbygging for egne 
innbyggere og tilflyttere.

Nærmiljøet har stor betydning for 
innbyggernes trivsel og bokvalitet. 
Møteplasser og steder for felles 
aktiviteter og tilbud er viktig for et 
levende sentrum. Marker AP tok 
initiativet til å utrede etablering av 
torget i sentrum av Ørje, som er tenkt å 
fylle denne rollen. Vi vil fortsette dette 
gode arbeidet og lede utredningen 
videre i neste periode for å realisere 
denne viktige møteplassen som et av 
«ansiktene» til kommunen.



Landbruk, areal, 
natur og miljø

• Marker AP har i inneværende periode vært pådriver for ut-
vikling av kommuneplanen for bedre forvaltning av arealer, 
viktige naturområder og fokus på miljø. Vi vil i kommende 
periode følge opp at kommuneplanen forvaltes på en god 
måte.

• Vi sier nei til nedbygging av jordbruksarealer.

• Vi vil ha en restriktiv håndheving av boplikt i henhold til 
konsesjonsloven for levende bygder.

• Vi vil verne viktige uberørte naturområder.

• Vi sier nei til utbygging i Vestfjella.

• Vi vil bygge og forvalte en robust viltbestand for hjortevilt 
for å ivareta interesse og muligheter for jakt og friluftsliv.

• Marker AP vil fortsette arbeidet med å få et renest mulig 
vassdrag. God vannkvalitet i Haldenvassdraget er en pri-
oritert oppgave da vassdraget er drikkevannskilde for hele 
Ørje sentrum. God vannkvalitet i Haldenvassdraget vil også 
være en forutsetning for å kunne øke turismen i vassdraget 
og bidra med inntekter og arbeidsplasser. Haldenvassdra-
get er også et viktig rekreasjonsområde for alle som bor i 
kommunen og som også i framtiden skal kunne bruke vass-
draget for gode naturopplevelser. Marker AP vil jobbe for at 
Marker kommune er en foregangskommune i det nødven-
dige samarbeidet med våre nabokommuner for et renest 
mulig vassdrag.

• Gang- og sykkelveier. Haldenveien er en ettertraktet turvei. 
Vi ønsker gang- og sykkelvei ut til Kolstadmosen for å kny-
tte sammen Gjølsjøenrunden.

• Svevestøv er, med stadig økende trafikk, en betydelig 
nærmiljøfaktor som kan være skadelig, spesielt for barn og  
unge på skoleveien o.a. Marker AP fører en ansvarlig mil-
jøpolitikk også for nærmiljøet. For å redusere svevestøv vil 
Marker AP igangsette arbeidet med en plan for veivasking 
av kritiske veistrekninger for å redusere svevestøv i utsatte 
perioder.



• God infrastruktur med transport, datakommunikasjon og 
kraftforsyning er grunnleggende for utvikling av både in-
dustri, næring og bosetting.

• Effektivt nettilgang skal gjøres tilgjengelig for alle i kommu-
nen. Hastighet og kapasitet på datakommunikasjon er avg-
jørende for innbyggere, næringsetablering, hjemmekontor, 
digitale plattformer i kommunen, og andre mer krevende 
datatjenester.

• Opprettelse av Viken vil føre til endringer i kollektivtilbudet. 
Flexx er et supplement til regulære busslinjer. Tilbudet er 
godt innarbeidet og er viktig for mange innbyggere som 
ikke har tilgang til egen transport. Med Viken vil eksisteren-
de kollektivtransport modeller endres. Marker AP vil følge 
denne utviklingen nøye for å påse at kollektivtransport 
funksjonene og Flexx tilbudet ivaretas.

• Marker AP har lagt inn forslag i kommuneplanen om trase 
i forbindelse med arbeidet for utvikling av ny jernbane-
forbindelse mellom Oslo og Stockholm gjennom indre Øst-
fold og Marker kommune. Dette er en riktig og viktig ut-
vikling i forhold til tøffe miljø- og klimamål og det «grønne 
skiftet». Marker AP er engasjert i ulike fora og følger denne 
utviklingen aktivt. Vi skal være pådriver i regionale og nas-
jonale fora og viktige politiske arenaer.

Utvikling av 
infrastruktur



Industri, næring og 
arbeidsplasser

• Marker AP vil arbeide for at Sletta industriområde 
opparbeides, utvides og utvikles til et attrak-
tivt næringsområde. Lokaliseringens potensiale 
med grønn energi, digitale motorveier og nærhet 
til E18 og Sverige skal utnyttes i en sterkere 
markedsføring fra kommunen.

• Marker kommune har en turistnæring i god ut-
vikling på mange områder, som friluftsliv, jakt 
og fiske, kultur, arrangementer og aktiviteter i 
sluseområdet på sommeren. Marker AP ser på 
denne næringen som betydningsfull for kommu-
nen og våre næringsdrivende. Vi vil legge stor 
vekt på arbeidet med å stimulere frivillige, fore-
ninger og næringsdrivende til videre utvikling.

• Båtturisme har et stort potensiale i kommunen. 
Marker AP vil gjenåpne utredning av en effektiv 
båtforbindelse mellom østre og vestre Otteid 
for å styrke interessen for båtbesøkende og økt 
båtturisme i Haldenkanalen.

• Marker AP er opptatt av at opplevelsen til våre 
kanalbesøkende blir enda bedre og ønsker 
at slusene i Ørje er tilstrekkelig betjent i båt-
sesongen.
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