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De siste to årene har debatten om den 
store kommunereformen preget lokal-
samfunn over hele landet. Nå er tiden 
kommet for å ta en avgjørelse.

Innen utgangen av juni i år må kommunene 
bestemme seg for om de skal slå seg sammen 
eller fortsette som egen kommune. For Marker 
kommune har det vært en lang og omfattende 
prosess. Marker kommune, med ordfører, 
opposisjonsleder, rådmann og representanter 
for de kommuneansatte i spissen, har lagt ned 
et stort arbeid i prosessen. På to fronter er det 
ført forhandlinger og samtaler. Dette har resul-
tert i to fyldige grunnlagsdokumenter.

TRE ALTERNATIVER
• Marker kommune har tre alternativer:
• fortsette som egen kommune
•  4K - en sammenslåing av kommunene 

Marker, Eidsberg, Trøgstad og Rakkestad
•  6K – en sammenslåing av kommunene Mar-

ker, Eidsberg, Trøgstad, Askim, Spydeberg 
og Hobøl

VIKTIGE DATOER
De kommende ukene vil, uansett utfall, på-
virke Markers fremtid.

24. MAI: Et ekstraordinært kommunestyre vil 
foreta et retningsvalg. Det innebærer at de 
folkevalgte denne dagen skal avgjøre om det 
er 6K eller 4K som skal være alternativet til 
fortsatt egen kommune.

6. JUNI: Folkeavstemning. Alle stemmeberet-
tigede i Marker får anledning til å stemme over 
to alternativer. Skal Marker fortsette som egen 
kommune? Skal Marker slå seg sammen med 

andre kommuner og danne en storkommune? 
Ved folkeavstemningen vil det være avklart 
om dette alternativet er 4K eller 6K.

8. JUNI: Formannskapet fatter vedtak i saken. 
Resultatet fra folkeavstemningen er råd-
givende – ikke bindende – for politikerne.

22. JUNI: Kommunestyret fatter et endelig 
vedtak i saken. Resultatet fra folkeavstem-
ningen er rådgivende – ikke bindende – for 
politikerne.

1. JULI: Frist til Kommunal- og moderni-
serings departementet.

1. JANUAR 2020: Etter at fylkesmennene har 
samordnet vedtakene i sine fylker, skal Stor-
tinget våren 2017 vedta ny kommunestruktur. 
En eventuell ny storkommune vil være et 
faktum fra 1. januar 2020

Marker som  
egen kommune
Marker har vært egen kommune siden 
1. januar 1964. Som et ledd i den 
forrige store kommunereformen slo 
kommunene Rødenes og Øymark seg 
sammen og dannet Marker kommune, 
med Ørje som det naturlige kommune-
sentrum.

Med sine 3.610 innbyggere er Marker en liten 
kommune. Det byr på utfordringer, både øko-
nomiske og strukturelle. Som i de fleste små 

kommuner er samholdet stort, og nærheten 
mellom innbyggerne er noe folk verdsetter 
høyt. Men økonomisk er en liten kommune 
ekstra sårbar. Inntektssystemet, altså over-
føringene fra Staten, vil ha stor betydning for 
tjenestetilbudet og hvordan kommunen kan 
drives. I arbeidet med kommunereformen har 
usikkerheten rundt fremtidens inntektssystem 
vært et viktig tema.

Dersom Marker skal fortsette som egen 
kommune, må innbyggerne være forberedt på 
en nøktern drift og utpreget bruk av lokale løs-
ninger. Dette på grunn av et usikkert inntekts-
system. Man må innse at fagmiljøene vil være 
sårbare på grunn av små forhold, og kommu-
nen må belage seg på fortsatt samarbeid og 
kjøp av tjenester fra andre kommuner.

På den annen side vil selvstendighet inne-
bære i langt større grad å være «herre i eget 
hus». Kommunens innbyggere vil ha større 
nærhet til beslutningstakerne og de ulike 
miljøene som preger og former nærmiljøet. 
Kort sagt vil innbyggerne ha større innflytelse 
på hvordan lokalsamfunnet skal formes og 
utvikles – med de begrensningene som ligger i 
en liten og økonomisk sårbar organisasjon.

Marker som  
en del av 6K
Seks av kommunene i Indre Østfold har 
gjennom en lang og grundig prosess 
fremforhandlet et grunnlagsdokument 
som skal bane vei for en stor kommune 
bestående av Marker, Eidsberg, Trøg-
stad, Askim, Spydeberg og Hobøl.

«Uansett hva man bestemmer seg for,  
er det ingenting som blir som før»
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E18 er hovedpulsåren i en slik storkommune. 
Europaveien mellom Oslo og Stockholm 
går gjennom alle de seks kommunene. Om 
6K-alternativet blir en realitet, vil den nye 
storkommunen strekke seg fra riksgrensen 
til Akershus grense. Med Marker og Hobøl 
som ytterpunktene og Askim som «hoved-
stad». Grunnlagsdokumentet slår fast at 
tett stedene i eksisterende kommuner skal 
videre utvikles.

6K-alternativet vil gi en storkommune som 
med dagens tall vil ha 47.082 innbyggere.

Marker som  
del av 4K
Fire kommuner har gjennom en lang 
og grundig prosess fremforhandlet et 
grunnlagsdokument som skal bane vei 
for en stor kommune øst i Indre Øst-
fold. 4K-alternativet består av Marker, 
Eidsberg, Trøgstad og Rakkestad. 

Øst-alternativet 4K vil med Rakkestad som en 
del av den nye kommunen få et tettere bånd til 
Ytre Østfold. Rakkestad har i dag et nært for-
hold til Sarpsborg.  Den nye kommunen 4K vil 

ha Mysen som «hovedstad», men grunnlags-
dokumentet slår klart fast at tettstedene 
Ørje, Skjønhaug og Rakkestad skal styrkes og 
utvikles. 4K vil være et mer kompakt alterna-
tiv, men vil ha større økonomiske utfordringer 
enn 6K.

4K-alternativet vil gi en storkommune som 
med dagens tall vil ha 28.433 innbyggere.

Flere usikker-
hetsmomenter
Det er et uoversiktlig landskap innbyggere 
og politikere har å forholde seg til i forbin-
delse med kommunereformen. Det er altså 
tre hoved alternativer, som for Markers del 
reduseres til to før folkeavstemningen 6. juni. 
Marker som egen kommune, 4K eller 6K. Kom-
munestyret skal bestemme seg for om det blir 
4K eller 6K som skal settes opp mot fortsatt 
status som egen kommune.

Det er ulike prosesser i de involverte kom-
munene. Noen skal ha folkeavstemning. Noen 
satser kun på en innbyggerundersøkelse. 
Tidspunktene kan ha stor betydning, ettersom 
avgjørelser i enkeltkommuner vil påvirke hele 
prosessen.

For Markers vedkommende er det først og 
fremst resultatet i Rakkestad som vil få stor 
betydning. Rakkestad har hele tiden kjørt 
en åpen dobbeltprosess. Det er utarbeidet 
grunnlagsdokument sammen med Sarps-
borg, og det er gjort det samme med Marker, 
Eidsberg og Trøgstad. Hva Rakkestad ender 
opp med, kan ingen på forhånd si noe sikkert 
om. Dersom Rakkestad velger Sarpsborg eller 
fortsatt ønsker å være egen kommune, vil 
4K-alternativet forsvinne. Men både Marker, 
Eidsberg og Trøgstad har antydet at også et 
3K kan være en fremtidig mulighet. Men i den 
pågående prosessen er ikke det et alternativ.

6K-alternativet har ingen tilsvarende 
problemstilling. Derimot vil de tre vestlige 
kommunene; Hobøl, Spydeberg og Askim, få 
en utfordring dersom 4K skulle bli en realitet. 
De tre vest-kommunene har derfor snakket 
sammen om et mulig vest-alternativ om så 
skulle skje.

Det som også kan påvirke prosessen 
videre, og det er slett ikke usannsynlig, er 
at en eller flere av kommunene velger å 
opprettholde dagens status som selvstendig 
kommune. Da vil 4K og/eller 6K smuldre opp. 
Det vil igjen bety nye forhandlinger og nye 
konstellasjoner. Men fristen 1. juli 2016 vil da 
komme for brått på. Mye står altså på spill i de 
kommende uker.
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HVORFOR VIL STORTINGET OG REGJERINGEN HA STØRRE KOMMUNER?
•  Kommunene har i de siste femti årene fått flere oppgaver og et mye større ansvar. 
•  I hovedtrekk er kommunestrukturen den samme i dag som den var midt på 1960–tallet. 
•  Kommunene står overfor langt større oppgaver nå enn for noen tiår siden. 
•  Innbyggere og lokalsamfunn har store og økende forventninger og krav til kommunene. 
•  Stortinget og regjeringen mener at mange av dagens kommuner ikke er bærekraftige i 

forhold til sine oppgaver.

MÅL FOR KOMMUNEREFORMEN
•  Gode og likeverdige tjenester
•  Helhetlig og samordnet samfunns-

utvikling
•  Bærekraftige og økonomisk robuste 

kommuner
•  Styrket lokaldemokrati
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DETTE ER 4K OG 6K
GRUNNLAGSDOKUMENT 4K

Barnehageplass tildeles primært med basis i bosted. Fordi kom-
munens utgifter til barnehageplasser er styrt av markedsmessige 
mekanismer, må struktur på barnehagetilbudet avveies opp mot 
hensynet til en effektiv drift av barnehageområdet som en helhet. 

Den nye kommunen kan derfor ikke alltid tilby barnehageplass 
der en bruker først og fremst ønsker det.

Basistjenestene er lokale og desentrale. 
Det skal være en funksjonell og hensiktsmessigskolestruktur. 

Skolestrukturen evalueres kontinuerlig som et ledd i kommunens 
strategi- og planarbeid.

NAV: Felles og enhetlig NAV-tilbud.

Helsehus: Den nye kommunen skal tilby tjenestene som er et 
fullverdig helsehus – inklusive legevakt. 

Den nye kommunen tar sikte på å overta eksisterende kommu-
ners 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.

Lokalisering av stedsuavhengige tjenester: Den nye kommunen 
samler de ledende administrative funksjoner, spesialiserte funk-
sjoner og andre fellesfunksjoner i egne enheter og miljøer for å 
oppnå den ønskede effekt av sammenslåingen. 

Felles- og spesialiserte funksjoner lokaliseres til Mysen 
(kommune senteret) og Rakkestad, Skjønhaug og Ørje etter det 
som er den nye kommunens enhetlige og andre relevante ramme-
betingelser.

Eiendomsskatt: Innbyggere, næringsliv og lokalsamfunn bør på-
regne at gebyrer, egenbetalingssatser og eiendomsskatteordninger 
videreføres slik som de er i de eksisterende kommuner.

For den nye kommunen er eiendomsskatt en sannsynlig inn-
tekts- og finansieringskilde – ut fra både den gjeldende finansi-
ering av Eidsberg, Rakkestad, Trøgstad og Marker kommuner og 
forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 2017.

GRUNNLAGSDOKUMENT 6K

I 6K vil barnehager, skoler og helsetjenester opprettholdes på de 
steder hvor de er lokalisert i dag.

Dagens barnehagetilbud skal opprettholdes. Kommunen skal ha 
kvartalsvise barnehageopptak.

Skoler opprettholdes på de steder hvor de er lokalisert i dag. 
Dagens skoletilbud skal opprettholdes.

NAV-bemanning ved servicekontorene.

Helsehus: 6K kommune vil ha fokus på forebygging og rehabili-
tering. Det skal satses på velferdsteknologi og ambulante tjenester 
for å gi innbyggerne tilbud som gjør at de kan bo lengst mulig i 
egen bolig.

Helsehuset skal styrkes som kompetansesenter. 
6K kommune har som ambisjon å overta ansvaret for DPS (Dis-

trikts Psykiatrisk Senter) for å kunne gi et helhetlig psykiatritilbud 
i lokal regi.

Lokalisering av stedsuavhengige tjenester: Detaljene i lokali-
sering av de stedsuavhengige tjenestene utarbeides av interim-
nemnda og vedtas av fellesnemnda når den kommer i funksjon. 
En jevn fordeling av disse tjenestene er en premiss, og lokalise-
ringen gjøres slik at de kan bidra til positiv utvikling i alle deler av 
den nye kommunen. Kommunale bygg, dagens rådhus og andre 
administrasjonsbygg vil, i den grad det er mulig, benyttes til egnet 
kommunal virksomhet.

Eiendomsskatt: Eiendomsskatt på verker og bruk blir gjeldende i 
kommunen, mens skatt på bolig, fritidsbolig og næring oppheves 
for de kommunene som hadde dette forut for etableringen av den 
nye kommunen.
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KJERSTI NYTHE NILSEN (A) I MARKER:
– Det har vært en omfattende og grundig pro-
sess. Jeg har følelsen av at alle de involverte 
kommunene har vist hverandre gjensidig 
respekt og lagt til grunn at alle så langt det er 
mulig, skal få beholde sin egenart. Men hele 
poenget med å skape en storkommune er å 
styrke økonomien og tjenestetilbudet. Det må 
bety at hver enkelt kommune mister noe av 
selvråderetten. Personlig har jeg hele tiden 
vært klar på at Marker bør bestå som egen 
kommune. Jeg tror vi kan klare det. 4K er for 
meg det nest beste alternativet. Her er det 
både nærhet og gjensidig forståelse for hver-
andres særpreg. 6K er et litt mer upersonlig 
alternativ. Det er langt fra Marker til Hobøl, og 
jeg er redd vi blir liggende i en bakevje. Men 6K 
vil ha de beste økonomiske forutsetningene av 
de tre alternativene.

ERIK UNAAS (H) I EIDSBERG:
Erik Unaas har vært en sentral aktør 
i kommunereformforhandlinge-
ne. Han har med stor entusiasme 
forsøkt å bygge gode relasjoner mel-
lom de ulike aktørene. For Unaas og 
Eidsberg innebærer 4K og 6K to vidt 
forskjellige løsninger. I 6K vil Mysen 
bli en by nummer to etter «hoved-
staden» Askim. I 4K vil Mysen være 
det naturlige kommunesentrum.

– Jeg ser gode løsninger i begge 
alternativene. For meg er det viktig å 
sørge for at Eidsberg står best mulig 
rustet til å møte fremtiden. Uansett 
utfall av denne prosessen vil vi gjøre 
det beste for våre innbyggere, enten 
vi blir alene som nå eller i en ny 
storkommune.

OLE ANDRÉ MYHRVOLD (SP) I TRØGSTAD:
Senterpartiet er det eneste partiet som helt klart er 
negativ til kommunereformen. Trøgstad-ordfører Ole 
André Myhrvold representerer Sp og er ikke uenig med 
sitt parti.

– Men for meg handler ikke dette om partipolitikk. 
Det er snakk om å gjøre det som vil være best for 
Trøgstad på kort og lang sikt. Trøgstad valgte tidlig i 
prosessen å stå utenfor forhandlingene. Kommune-
styret mente at vi burde forbli egen kommune. Men etter 
hvert har vi meldt oss på – både i 6K og 4K. I Trøgstad er 
det delte meninger om hva som er best for oss. Jeg har 
følelsen av at et flertall mener at vi skal stå på egne bein. 
Men også mange ønsker å gå inn i en større kommune. 
Personlig tror jeg vi vil klare oss godt alene, men i en 
eventuell sammenslutning tror jeg at det østlige alter-
nativet passer oss og vårt lynne best. Men vi har nær 
tilknytning til Askim, så her er det plusser og minuser 
ved alle alternativene. 

DETTE MENER ORDFØRERNE
Sju ordførere er direkte involvert i den reformprosessen som Marker er en viktig del av. De sju ordførerne har gått inn 
i prosessen med stor entusiasme og et åpent sinn. De har alle hatt med seg opposisjonslederne og representanter for 
de kommuneansatte. Målet har vært å få til et resultat som er til beste for egne innbyggere. Hva den enkelte ordfører 
har ment om saken, har i liten grad kommet frem i prosessen.
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ELLEN SOLBRÆKKE (A) I RAKKESTAD:
Rakkestad er på mange måter både outsideren og nøkkel-
kommunen i det fremtidige kommunelandskapet i Indre 
Østfold. Ordfører Ellen Solbrekke har vært både sentral og 
synlig i prosessen. Hun har markert seg med en forsonen-
de stil som bygger på et ønske om likeverd og gjensidig 
respekt. Men hun har holdt kortene tett til brystet, og det er 
ikke enkelt å få ut av henne hva hun selv mener om saken.

– Dette handler om Rakkestads fremtid. Ikke om min me-
ning. Rakkestad er en solid kommune med mange gode si-
der. Vi har et bredt tjenestetilbud, og vi står godt rustet til å 
møte fremtiden. Derfor er jeg ikke overrasket over at mange 
mener at vi bør forbli egen kommune. Men vi er også nært 
knyttet til Sarpsborg. Det har derfor vært naturlig å føre 
forhandlinger med vår store nabo i sørvest. Men Rakkestad 
er også en stor jord- og skogbrukskommune. Mange er nært 
knyttet til Indre Østfold, ikke minst gjennom videregående 
skole. Derfor har vi egentlig tre gode alternativer, og jeg ser 
både fordeler og ulemper ved dem alle.

THOR HALS (H) I ASKIM:
Askim har vært en av pådriverne 
i kommunereformprosessen. 
Askim er en kraftkommune med 
gode økonomiske utsikter.

– Askim ser likevel en klar for-
del med å samle Indre Østfold til 
én stor kommune. Det vil gi oss en 
helt annen tyngde og betydning i 
årene fremover. Vi må regne med 
at Oslo-regionen vil bli stadig 
viktigere for oss, og da er en stor 
og solid kommune avgjørende. 
Askim vil som den største byen 
være et naturlig kommunesen-
trum. Men vi ønsker at alle deler 
av en ny storkommune skal behol-
de sin egenart og utvikle seg slik 
innbyggerne ønsker.

PETTER SCHOU (H) I SPYDEBERG:
– Jeg er ikke i tvil om at det vil være til det 
beste for oss i Indre Østfold å samle krefte-
ne i en stor og solid kommune.
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OLAV PEDER BREIVIK (H) I HOBØL:
– Økonomisk vil det være åpenbare forde-
ler ved å gå sammen i en stor kommune. Vi 
vil bli mer solide på de fleste områder. Jeg 
håper vi får dette til, for her har vi en unik 
mulighet til å gjøre noe stort og riktig for 
våre innbyggere.
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KOMMUNESTRUKTUREN  
GJENNOM TIDENE
Formannskapslovene av 1837 markerte 
starten på den norske kommuneinn-
delingen og det lokale selvstyret vi kjenner 
i dag. Formannskapslovene gjorde at de 
demokratiske prinsippene fra Grunnloven 
ble gjeldende også i lokalt styre. 

Fra innføringen av formannskapslovene 
og frem til annen verdenskrig ble ikke den 
administrative inndelingen gjenstand for 
noen helhetlig kritisk vurdering. Etter krigen 
har det imidlertid skjedd både delinger, 
sammen slutninger og grensereguleringer 
gjennom ulike perioder. Antall kommuner har 
vekslet mellom 392 i 1838, som er det laveste 
kommune tallet vi har hatt, til 744 i 1930, som 
er det høyeste.

INNDELINGSTILSKUDDET
Med dagens inndelingstilskudd får den 
nye sammenslåtte kommunen i 15 år etter 
sammenslåingen beholde tilskuddene som 
kommunene ellers ville fått enkeltvis. Deretter 
trappes inndelingstilskuddet ned over fem 
år. Inndelingstilskuddet kompenserer for tap 
av basistilskuddet som er et gitt beløp per 
kommune, samt eventuelle tap av regional-
politiske tilskudd.

RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMNING
Må kommunene respektere resultatet 
av den lokale folkeavstemningen?

Vi har rådgivende lokale folkeavstem
ninger i Norge, og kommunestyrene 
kan på fritt grunnlag fatte vedtak som 
ikke nødvendigvis er i tråd med resul
tatet av folkeavstemningen.

Regjeringen kan ikke forholde seg 
direkte til resultatene som fremkom
mer gjennom ulike typer høringer i 
ulike kommuner. Utgangspunktet for 
 regjeringens vurderinger vil være ved
takene i kommune styrene.

UTGITT AV MARKER KOMMUNE, MAI 2016

MARKER
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