
Kommuneproposisjonen 2019



Mulighetskommunen Marker

Fokus:

«Bygge ei levende, attraktiv bygd med gode møteplasser» 

• 3600 innbyggere

• Ørje sentrum – et knutepunkt; E18 krysser Haldenkanalen

• Norgesporten 

• Unik tilgang på vakker natur, to sjøer og en kanal

• Et lokalsamfunn med MOT

• Satser på godt oppvekstmiljø, lag og foreninger, på «den nære kulturen» 
og på opplevelser som gir mulighet for deltagelse og tilhørighet

• Legger til rette for næringslivet

«Folk som snakker sammen skaper sammen!





Status - økonomi

• Marker kommune var i ROBEK fra 2015-2016 (1 år)

• Deltok i KS Utviklingsnettverk – noe vi hadde stort utbytte av

• Et godt styringssystem kommer sakte, men sikkert på plass

• Samspill politikk og administrasjon er styrket og godt

• Ved utgangen av 2017 var kommunens disposisjonsfond på 9,35 % av 
kommunens driftsinntekter (kr. 0 i 2015)

• Netto driftsresultat 2017 var på 6,36 % (anbefalt TBU 1,75 %)

Hvordan fortsette med samme gode utvikling?

«Regjeringen vil legge til rette for levende lokalsamfunn over hele landet»



Kommunebarometeret

Kommune 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Endring 

Halden 400 397 412 399 391 345 376 378 218 160 

Moss 340 264 328 329 314 189 187 178 186 -8 

Sarpsborg 258 237 274 306 337 393 340 297 266 31 

Fredrikstad 373 365 314 248 262 252 279 268 233 35 

Hvaler 192 97 246 185 124 305 288 407 366 41 

Aremark 176 294 302 197 198 106 301 408 391 17 

Marker 285 181 174 228 179 343 221 92 54 38 

Rømskog 22 11 2 7 1 3 40 18 80 -62 

Trøgstad 53 50 35 8 18 12 14 25 130 -105 

Spydeberg 249 330 261 225 251 327 250 390 330 60 

Askim 231 159 190 218 266 198 157 166 143 23 

Eidsberg 278 298 337 280 113 257 226 296 183 113 

Skiptvet 65 31 32 155 44 51 76 37 97 -60 

Rakkestad 343 289 288 309 299 335 300 265 180 85 

Råde 256 228 192 91 96 137 124 145 361 -216 

Rygge 263 177 173 193 238 217 252 277 280 -3 
Våler  93 138 137 204 71 20 21 21 12 9 

Hobøl 318 232 208 131 195 243 337 207 106 101 

 



Utfordringsbildet til Marker i grove trekk:
• Folketallet er nokså stabilt på ca. 3600 innbyggere, gikk noe tilbake siste år

• Befolkningsutviklingen:

• Andelen over 80 år er signifikant høyere enn landsgjennomsnittet og det 
forventes stor økning i eldre frem mot 2040 

• Ikke samme utvikling i den yngre del av befolkningen 

• Marker ligger lavest når det gjelder skatteinngang i Østfold

• Dette påvirker vår økonomiske bærekraft, handlingsrommet avtar og vi 
må bruke pengene smartere

• Marker må framover fokusere ennå mer på bosteds-, besøks- og 
næringsattraktivitet



Kommuneproposisjonen 2019 – virkninger og konsekvenser

«Regjeringen ønsker et sterkt lokaldemokrati. En grunnleggende forutsetning for et godt 
lokaldemokrati er at kommunene har oppgaver, frihet og ressurser til å foreta egne politiske valg.»

Det er besluttet av lokalt lederskap å fortsette som egen kommune («eget 
politisk valg»). Dette er et vedtak vi som administrasjon skal iverksette 
til beste for våre innbyggere. 

• Inntektssystemet skal blant annet sikre likeverdige muligheter til å utvikle 
velferdstjenester til innbyggerne: fortsatt vil om lag halvparten av kommunene ha 

færre enn 5 000 innbyggere, og flere enn 120 kommuner vil ha færre enn 3 000 innbyggere

• Fortsettes en belønning av kommuner som slår seg sammen? 

• Vi må unngå kløft mellom små og store kommuner. Skal intensjonen om 
likeverdige muligheter og om reell frihet og ressurser til å foreta egne 
politiske valg ha en betydning må satsingen på sterke lokaldemokrati ikke 
«overse» halvparten av landets kommuner (de «små») – dette rammer til 
syvende og sist ingen andre enn innbyggerne



Kommuneproposisjonen 2019 – virkninger og konsekvenser

«En god og forutsigbar kommuneøkonomi er avgjørende for å realisere regjeringens hovedsatsinger, 
og regjeringen vil fortsette å prioritere solide og forutsigbare økonomiske rammebetingelser for 
sektoren»

«God og forutsigbar» utfordres:

• Nytt inntektssystem fra 2020, den langsiktige planleggingen blir usikker -
når inntektssystemet endres utfordres likeverdigheten i tjenestene

• Ny norm for voksentetthet i barnehagen, ingen friske midler i år –
krevende!



Kommuneproposisjonen 2019 – virkninger og konsekvenser

«Regjeringen vil jobbe for at rammestyring fortsatt skal være hovedprinsippet for 
statens styring av kommunesektoren. Rammestyring styrker det lokale selvstyret og 
gir handlingsrom til kommunene.»

• Statlig styring i form av normsetting/faglig standard på tjenesten (bl.a. 
kompetansekrav) utfordrer tjenestetilretteleggingen. Nå ser vi det på 
barnehage og skole, kan det komme på flere områder? Dette skaper lite 
handlingsrom lokalt.

• Realveksten er lavere enn i de siste årene (nesten halvert), dette er krevende for en 
kommune med lav skatteinngang og et økende antall eldre



Kommuneproposisjonen 2019 – virkninger og konsekvenser

«Kommuner som tenker nytt og jobber smartere kan frigjøre ressurser»

Regjeringen har mål om en mer brukerorientert og effektiv offentlig 

forvaltning

SmartKom

6 kommuner (Aremark, Hvaler, Marker, Råde, Skiptvet og Våler)

• Læringsnettverk - erfaringsdeling

• Samarbeide om tjenester

• Sammen styrke digital omstillingsevne

• Pilotprosjekt KS - styrke rådmannen og ledergruppen i kommunene i 
deres arbeid med å lede og styrke innovasjonskraften i egen kommune  



Kommuneproposisjonen 2019 – virkninger og konsekvenser

Rådmannen skal

• Sørge for en god iverksetting av lokaldemokratiske vedtak

• Sikre god nok kvalitet på tjenestene gjennom å øve opp organisasjonens 
evne til å tenke nytt

• Bygge lag og godt samspill

• Lede organisasjonen inn i en spennende og uforutsigbar framtid

Vi skal gå sikkert framover, men vi må kanskje bevege oss på en annen måte 
enn tidligere?



Kommuneproposisjonen 2019

Mulighetene er mange

https://www.youtube.com/watch?v=By95MlAGTjE

https://www.youtube.com/watch?v=By95MlAGTjE

