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Marker Høyres program for 

valgperioden 2019-2023 
 

 

 
Våre hjertesaker 

Næringsutvikling 
Marker Høyre vil samarbeide med nye og eksisterende næringer og tilrettelegge for utvikling 
som kan føre til vekst. Vi skal satse på næringsutøvere som tør å satse i Marker. 

Vi vil verne om landbrukets produksjonsgrunnlag og støtte fremtidsrettede initiativ i næringen.  

Klima 
Vi vil videreføre det gode klimaarbeidet i kommunen. 

Skole 
Vi vil ha leksefri skole for de minste og andre kvalitetsfremmende tiltak i skolen.  

Omsorg 
Vi vil arbeide for flere typer omsorgsboliger med trygghet, frihet og trivsel for ulike grupper. 

Samarbeid 
Marker Høyre samarbeider med andre partier når dette tjener innbyggernes interesser, men 
vi vil aldri gi opp å arbeide for Høyres verdier.  

Innbyggerne 
Vi er opptatt av innbyggernes meninger. Fortell oss hva som er viktig for deg! 
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Marker Høyres program for valgperioden 2019-2023 
 

Dette ville vi i 2015 
• Fremme ungdommens saker og bevare de tilbud ungdommen har i kommunen. 
• Fremme vekst og næringsetablering, 
• Vi var imot eiendomsskatt på næring. 
• Beholde et levende lokalsamfunn med gode tilbud og tjenester for alle innbyggerne. 
• Opprettholde og bedre kollektivtilbudet i Marker. 
• Vi ville ha ny sentrumsnær barnehage for å møte fremtidens behov. 
• Komme med nye idéer og bedre løsninger for kommuneøkonomien i Marker. 
• Ivareta et levende og idyllisk sentrum. 
• Vi ville ha større kommune. 

 

Dette har vi gjort 2015-2019 
• Ny kommunal barnehage kommer ved Bommen. Vi deltar aktivt i byggekomitéen. 
• Vi har bidratt aktivt i en rekke enkeltsaker av betydning for næringsvirksomhet, vind-

kraftutbygging, utvikling av besøkssenter og vern av dyrket mark. 
• Vi har tatt opp sak om fiberdekning til alle. 
• Vi har kjempet aktivt og åpent for at eiendomsskatten ikke skal gå til drift så lenge vi 

ikke kan hindre at den kreves inn. Vi har fått gjennomslag for et forslag som innebærer 
at skattepromillen ikke økes i 2019. 

• Vi har fulgt nøye med på utviklingen i kommunens økonomi, stilt krav og fremmet egne 
budsjettforslag og forslag til håndtering av økonomiske problemer. Ved å samarbeide 
med andre partier har vi fått gjennomslag for flere av våre forslag. 

• Vi har fremmet forslag om utredning av leksefri skole, men forslaget ble stemt ned. 
• Vi har fremmet forslag om midler til næringslivsutvikler. 
• Vi har bidratt til utvikling av torget i Ørje. 

 

Dette vil vi i 2019-2023 
• Vi vil bli med i større kommune, for å få slagkraft til å gi innbyggerne de beste tjenester. 
• Vi vil ha tiltak for ny næringsetablering. Virkemidler er fiberdekning, samarbeid med 

næringslivet og rimelig tilgang på næringstomter. Utvidelse av næringsareal på Sletta. 
• Vi vil fjerne eiendomsskatt på boligeiendommer. Vi vil ha bedre økonomi- og virksom-

hetsstyring i kommunen. 
• Vi vil ivareta grunneierinteresser.  
• Vi vil ha lempeligere arealforvaltning, når det gagner bosetting i kommunen. 
• Vi vil tenke folkehelse og livsmestring ved all planlegging og ved utførelse av kommu-

nens oppgaver. 
• Vi vil ha en kvalitetsskole med leksefri for 1. - 4. trinn i skriftlige fag. Vi vil gi gratis frukt 

til barna i skolen. 
• Vi vil utrede en ordning med fritidskort til barn og unge. 
• Vi vil sikre omsorgsboliger etter behov. 
• Vi vil støtte lag, foreninger og frivilligheten. 
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Nærmere om de enkelte programposter 

 

Marker Høyre vil ha bedre økonomistyring i kommunen 
Marker har vedtatt å fortsette som selvstendig kommune. Et vedtak som forplikter. Uansett hva den 
enkelte måtte mene om kommunereformen, må vi nå stå sammen og ta ansvar for lokalsamfunnet 
vårt. Marker gjorde seg fri av ROBEK-listen i 2016, og vi må unngå å komme dit igjen.  

Vi har vært heldige med skatteinngang og statlige overføringer de seneste årene, og dessuten har 
kommunen som kjent krevd inn eiendomsskatt. Årsregnskapene har derfor pene tall i bunnlinjen. 
Sannheten er imidlertid at kommunen har overskredet sine budsjetter i flere år, og det til gagns.  I 
2018 brukte kommunen nærmere 10 Mkr mer enn budsjettert.  

Marker Høyre vil ha en sterkere og mer ansvarlig økonomistyring og budsjettdisiplin i virksomhet-
ene.  Vi vil ta de grep som er nødvendig og samarbeide med andre for å holde orden på økonomien. 
På denne måten vil vi skaffe rom til å satse på tiltak for utvikling.  

Marker Høyre vil ha ny næringsetablering. 
Skal vi få vekst må det skapes arbeidsplasser som igjen gjør oss interessante som bokommune. Inn-
byggertallet har stått stille de siste 50 år. Det skapes få nye arbeidsplasser, og ungdommen kommer i 
liten grad hjem til Marker etter endt utdannelse. Det må settes inn virkemidler som kan gi vekst: 

Fiberdekning til alle vil gjøre at flere kan arbeide hjemmefra og slippe pendling. Det blir lettere å bo i 
kommunen og arbeide i Oslo eller et annet sted. God nettilgang er også nødvendig for landbruket. 

Næringsetablering. Det er viktig å arbeide for etablering av næring og arbeidsplasser. Vi ønsket å av-
sette midler i budsjett for 2019 øremerket næringsutvikler, men vi ble nedstemt i kommunestyret. Vi 
mener fortsatt at vi bør satse på å trekke til oss etablerere ved aktiv markedsføring og promotering i 
et større geografisk område.  

Ressursparken. Vi vil støtte Ressursparkens utvikling. 

Utvidelse av næringsareal på Sletta. Vi må til enhver tid ha tomtearealer for utbygging slik at vi har 
mulighet for å få gründere til å bygge/etablere seg. 

Næringslivet. Vi ønsker et levende næringsliv og vil samarbeide med næringsdrivende og handels-
standen. Et levende og pulserende sentrum er viktig, og vi vil bidra til oppgradering av Ørje sentrum. 
Med vekst følger mer liv og mer handel. 

Marker Høyre vil fjerne eiendomsskatt på bolig  
Marker Høyre vil fjerne eiendomsskatten på boliger. Vi betaler skatter, merverdi- og andre avgifter 
til fellesskapet. Det er ekstra urimelig å betale skatt for å bo i et hus som mer eller mindre er ”eid” av 
banken – og når huset er nedbetalt kommer formuesskatt i tillegg. Eiendomsskatten kommer på top-
pen av alt dette. Den er urimelig, og den er unødvendig. 

Det handler om vilje til å begrense utgiftene og få et budsjett i balanse uten eiendomsskatt. Politi-
kere må kunne sette tæring etter næring ved å redusere utgiftssiden. Når vi vet at ca. 75% av kom-
munens budsjett går til lønn og sosiale utgifter må vi vurdere besparelser på området. Vi vil IKKE si 
opp folk. Vi vil bygge på en oversikt over de menneskelige ressursene i kommunen, og vurdere redu-
sert bemanning, effektivisering og omstrukturering, når ansatte fratrer ved pensjonering eller av 
andre årsaker. 
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De ansatte er en ressurs som vi skal ta vel vare på. De gjør en god jobb. Samtidig må vi være åpne for 
forandring og forbedring når mulighetene er der. 

Marker Høyre vil IKKE fortsette å se på at eiendomsskatten går til drift. Vi må redusere utgiftene så 
de står i forhold til inntektene. Dette forutsetter at alle samarbeider - politikere, ledelse og ansatte. 
Vi må få en bedre økonomi- og virksomhetsstyring i kommunen. 

Marker Høyre tar vare på grunneiernes interesser 
Fast eiendom er den sikreste og ofte den største verdien mange av oss har. Følelser til bolig og hytte, 
og slektsbånd til gård er vanlig. All næringsvirksomhet må knyttes til en fast eiendom. Pant i fast eien-
dom er god sikkerhet. Fast eiendom er viktig for samfunnet og for hver enkelt.  

Eiendomsretten er nå en lovfestet menneskerett. Vi opplever likevel at eierretten til fast eiendom er 
under press fra flere kanter. Marker Høyre vil arbeide for grunneiernes rettigheter i alle saker hvor vi 
kan få innflytelse.  

Grunneier er enhver som eier en bit av Norges land. Stort eller smått, jordbruksareal, skog, bolighus, 
forretning eller industri.  

På flere viktige områder har kommunen innflytelse på grunneiernes situasjon, for eksempel:  

Eiendomsskatt 
Kommunale avgifter 
Rettigheter til jakt og fiske 
Arealplaner 
Byggesaker.  
 

Marker Høyre vil tale grunneiernes sak i saker som kommer på vårt bord.  

En større kommune 
Marker Høyre setter innbyggernes ve og vel foran politiske posisjoner. Vi vil tjene folket som velger 
oss. 

 En større kommune vil sikre innbyggernes krav til å få de beste lovpålagte tjenestene. Utviklingen i 
samfunnet går i retning av større enheter enten vi vil eller ikke. Vi kan ikke stoppe samfunnsutvik-
lingen, og vi mener at vi ikke er tjent med å bli alenestående. Vi i Marker Høyre er også lokalpatrioter 
og verdsetter vår egenart, men vi innser at vi vil bli akterutseilt ved å stå alene. Kommunen har ikke 
utsikter til bedre handlingsrom mht. økonomi og kommunale tjenester. Små kommuner må tilby de 
samme tjenester som store kommuner, og lovpålagte tjenester øker i antall og omfang. Skal det fort-
satt være godt å bo her inne mot svenskegrensen bør vi bli en del av storkommunen. 

Våre innbyggere kan oppnå flere fordeler i Indre Østfold kommune. Vi kan få: 

• bedre økonomi som sikrer tjenestene til innbyggerne, 
• vekst og etablering ved å bli en del av et større fellesskap, 
• større fagmiljøer og mer profesjonell behandling i det kommunale tjenestesystemet, 
• bli med i samfunnsutviklingen og dele fordelene ved effektivisering. 

Vi beholder Haldenvassdraget, sjøene, naturen, Tangen, sluseområdet, Rødenes og Øymark.  

Marker Høyre vil følge utviklingen og ønsker å bli en del av Indre Østfold kommune. 
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Marker Høyre tar vare på barn og unge 
Marker Høyre vil at alle barn og unge skal ha like forutsetninger i livet.  

Vi må gi barn en lettere overgang fra barnehage til skole. Seks-åringer som ennå ikke er klare for sko-
len må fanges opp tidligere enn nå, slik at de ikke faller på utsiden. Barn på 1.– 4. trinn må være fri 
for lekser i de skriftlige fagene. 

Noen barn og unge er utsatt for mobbing, trakassering og utfrysing fra andre. Barn og unge må gjø-
res mer bevisst på grensesetting – ikke minst innenfor den digitale verden. De unge må forstå mulige 
konsekvenser av ting de legger ut på nettet.  

Barnas terskel for å be om hjelp med psykiske helsespørsmål må bli lavere. Vi vil styrke skolehelse-
tjenesten. 

Marker Høyre vil at alle barn skal ha mulighet til å være med på fritidsaktiviteter. Men familiene har 
ulike muligheter til det. Vi vil lage et sted hvor familier kan låne utstyr gratis til ulike aktiviteter og 
sosiale treff. Vi vil utrede en ordning med fritidskort til barn og unge. 

Leksefri skole for de minste. 
Marker Høyre vil ved første anledning igjen fremme et forslag om leksefri skole (fra skriftlige fag) for 
1-4 trinn som et prøveprosjekt med mulighet for senere utvidelse til hele barneskoletrinnet. 
 
Barn har lange dager – f. eks.: Oppstart på SFO kl. 06.45, deretter skole og SFO igjen til kl. 16.45. Ofte 
skal barna rett på fritidsaktiviteter, så de kommer hjem i 18.30 tiden til middag og lekser. Dagen blir 
kveld før leksene kan begynne, og utbyttet av leksene blir dårlig, fordi barnet er sliten og stemningen 
laber etter en lang dag. 
 
Marker Høyre vil beholde dagens timeantall. Den tiden lærerne nå bruker til å gjennomgå gårsda-
gens lekser og neste dags lekser, kan frigjøres til jobbing og mengdetrening- altså det elevene i dag 
prøver å gjøre hjemme. Det beste ved opplegget er at elevene kan få hjelp til oppgavene av en lærer. 
Mange barn får ikke hjelp med skolearbeidet hjemme. Med leksefri skole slipper disse elevene å 
komme på skolen dag etter dag med en vond klump i magen fordi leksene ikke er gjort, eller de ikke 
har forstått eller fått hjelp. 
 
Marker Høyre mener at hovedfokuset i saken må være barna. Vi ønsker å gjøre deres hverdag enk-
lere med mindre psykisk stress.  
 

Marker Høyre vil ha tilrettelagte boliger for eldre 
De fleste ønsker å bo i eget hjem så lenge som mulig.  

Det er viktig for den enkelte å kjenne seg mest mulig selvhjulpen. Da må det legges til rette for det.  

En tilrettelagt bolig har livsløpsstandard, og bør ligge sentralt i nærheten av butikker og andre tje-
nester og gi bedre mulighet for et sosialt liv. Boligen kan eies av den enkelte eller av kommunen.  

I Marker bor mange utenfor sentrum, og er helt avhengig av transport for å komme til Ørje. En sen-
tralt beliggende, tilrettelagt leilighet kan kanskje bety at den enkelte kan være selvhjulpen lenger.  

Med tiltakende skrøpelighet vil behovet for hjelp øke før man trenger sykehjemsplass. Noen boliger 
må ligge i nærheten av sykehjemmet, for å kunne gi tilnærmet heldøgns omsorg.  
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Det enkelte menneskes behov skal være avgjørende, og Marker Høyre vil legge til rette for det. 

Marker Høyre vil sørge for at det blir bygget tilstrekkelig antall tilrettelagte boliger. Vi må tilpasse oss 
et økt antall eldre. 

 

Marker Høyres kandidater til kommunestyret 2019-2023 

1. Kenneth Sirevåg, kumulert    9. Tor Arne Klund 
2. Karen Eg Taraldrud, kumulert    10. Bente Haugsmoen Fog 
3. Roy Åsmund Degnes     11. Harald Aastorp Forsberg 
4. Barbro Elisabeth Kvaal     12. Viktoria Sirevåg 
5. Kristian Haugsmoen Fog    13. Mats Hermansen 
6. Lisbeth Mathisen Grundt     14. Herman Hoff 
7. Tore Robert Klerud     15. Sjur Erling Klund 
8. June Elisabeth Authen  

 

 

Vi tør, vi vil, vi får det til - sammen!      
Stem Høyre 
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