
Uttalelser fra NITO, Marker kommune vedrørende Kommunereformen Indre Østfold,  

Arbeidsbok for vurdering av status og muligheter 

NITO har i medlemsmøte lest gjennom dokumentet, og velger å komme med tilbakemeldinger på 

enkelte av punktene som oppsummert nedenfor. Generelt sett bemerkes det at NITO ikke anser at 

endringer i struktur spiller så stor rolle, organiseringen av en fremtidig faglig enhet er absolutt noe 

man må ha med i prosessen, men det viktigste er at stillingsvernet blir ivaretatt. 

 

Tema 3: Tjenesteyting 

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

o Kommunen bør tilstrebe å opprettholde dagens tjenestetilbud i den grad den er i 

dag. Om ikke annet må det tilrettelegges for kontordager min. 1- 2 dager/uke. 

 

 Hvordan vurderes kvaliteten på tjenestene i egen kommune i dag?  

o Kvaliteten på tjenesten i egen kommune er i dag bra, trass noe saksbehandlingstid. 

 

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

kommunestørrelsen? 

o Ved å miste lokal tilhørighet kan det nok oppleves som om tilbudet blir dårligere, 

men det trenger nødvendigvis ikke være/bli det! 

 

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

hva kommunen skal gi av kvalitet? 

o Kommunikasjon og informasjon – nettsider og sosiale medier blir svært viktig dersom 

«fysisk» lokalisering ikke er tilstede hver dag. Telefon, nettsider og e-post må 

synliggjøres. Dette er arbeidsverktøy som allerede i dag er mye mer brukt enn 

tidligere, og har «overtatt» for noe av behovet for en «fysisk» tilstedeværelse. Det vil 

nok fortsatt være et behov for noe lokal tilstedeværelse, men trenden er innenfor 

enkelte fagområder at mer saksbehandling foregår via nett og telefon. Det vil være 

et økt behov, og det vil kreve at fagområdene gir ut og holder oppdatert informasjon 

som gjøres tilgjengelig for brukerne på sosiale medier/hjemmesider. Spesielt viktig vil 

dette være dersom fysisk lokalisering/tilstedeværelse reduseres. 

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? 
o Per i dag er alle stillinger på Plan og Miljø og FDV besatt og dekt opp av personer 

med en god, faglig kompetanse. Dog kunne noen av stillingene med fordel vært 
besatt med tjenestested 100% i Marker kommune slik at en muligens kunne 
kommet (bedre) ajour med arbeidet. Marker kommune er likevel heldig, de har et 
Plan og Miljø /FDV kontor som samlet besitter mye faglig kompetanse. 



  

 Hvordan kan det tenkes at kapasiteter og ressurser påvirkes av kommunestørrelse? 
o En av fordelene med kommunesammenslåing vil være at en oppnår et bredere og 

større fagmiljø innenfor de ulike områdene. Kommunereformen kan også by på 
problemer og ulemper, det kan ved en sammenslåing, kan være at det innenfor 
enkelte fagfelt ikke er behov for en 100% stilling. Hvordan er da stillingsvernet? 
NITO vil gjerne være med i prosessen fremover for å ivareta dette og 
medlemmenes interesser.  

En annen faktor som påvirkes er lønnspolitikken – hvordan tenkes denne løst? 
Per i dag er det store forskjeller mellom de nærliggende kommunene. Ved en 
eventuell fremtidig sammenslåing må denne grundig vurderes. Også her ønsker 
NITO å være med i prosessen fremover for å ivareta medlemmenes interesser. 

 Hvilken verdi kan det være for innbyggerne at kommunen har kapasitet innen 
spisskompetanser? ( Eks. jus, geriatri, arkitektur/estetikk, FDVU/VA, ingeniører, 
spesialpedagoger osv.) 

o Det vil være fordelaktig å samle kompetanse i et større miljø. Erfaringsutveksling, 
flere som behandler sakene, ikke minst ved sykefravær! Alle blir bedre av et 
samarbeid. Dette medfører også bedre service ovenfor innbyggerne, under 
forutsetning av at lokal tilknytning/tilstedeværelse kan opprettholdes til en viss 
grad. 
Raskere saksbehandlingstid da flere kan dele arbeidsmengden. Organisering av 
enheten/avdelingen vil selvfølgelig være avgjørende. NITO ønsker å bli tatt med i 
prosessen for å ivareta medlemmenes og dermed også innbyggernes interesse, 
mtp en fremtidig organisering, dette også for å sikre at rett kompetanse havner 
på rett sted. 
Marker kommune har i dag et interkommunalt Plan og Miljøkontor med Aremark 
og Rømskog kommuner. Kontoret inneholder mye kompetanse, hvor hver 
fagperson besitter mye kompetanse innen sitt fagområde. Ved en eventuell 
kommunesammenslåing, om det er i Marker eller de to andre kommunene, er 
det viktig at stillingsprosenten til de ansatte opprettholdes. 
Det kan også være fordelaktig for ingeniør på FDV å tre inn i et 
storkommunesamarbeid. Det kan bety involvering i flere store prosjekter, og flere 
å spille på lag med. Kan bidra til at det kanskje ikke trengs innleide konsulenter. I 
et samarbeid/sammenslåing kan større områder ivaretas f.eks. innen sanering, 
boligfelt, infrastruktur og vann. 

o Det vil være fagmiljøet og organiseringen av dette, ikke kommunestørrelsen 
som avgjør tjenestetilbudet!  
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