
1 
 

 

 

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD 

 

ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER 

 

 

 

 

KOMMUNE: MARKER 

 

 

Januar 2015  



2 
 

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? 

 

 

 

- 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. 

 

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

tettsteder? 

 

År Marker Østfold 

2011 64.9 60,9 

2007 62.6 58,9 

2003 57.6  

1999 66.2  
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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. 

 

Samarbeid med Marker og Rømskog gjør oss store nok til å ha kapasitet og kompetanse og 

attraktive nok til å få den. 

 

- 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 midler 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 vi 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 

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

bør vurderes dekket av staten, men vil likevel kunne håndteres lokalt. 

 

Metodikk 

Styrker og svakheter ved egen kommune 

Sterke sider Svake sider 

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 

Natur og vassdrag med potensiale for videre 
utvikling 

 

Kommuneøkonomi som begrenser handlings-

rommet 

Nedgang i antall arbeidsplasser 

      mange tomme industrilokaler 

      sentrumsfunksjoner 

Infrastruktur nord-syd 

For stor grad av bokommune 

Gjennomsiktige forhold 

Lavt utdanningsnivå  
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Gode tilbud til ungdommen 

Små avstander mellom innbyggerne og 

politikerne 

Effektiv tjenesteproduksjon med god kvalitet 

 

Muligheter og trusler med nye og større kommuner 

Muligheter Trusler 

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. 

 

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  
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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. 

 

- Kommenter forholdet til andre regioner, nå og som del av en større kommune? 
 
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. 

 

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 



7 
 

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. 

 

- 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  
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Lokalsamfunn / identitetsbygging  

- 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. 

 

- 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. 



9 
 

 

 

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 

 

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 

Alkoholloven 1 2 
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Lov om offentlige anskaffelser 4 2 

Internkontroll (alle områder samlet) 1 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 

 

Vurderinger:  

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  
- 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, 
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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 

 

 


