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Kommunalt selvstyre

- Marker kommune tror på sin egenverdi – at vi er den rette rammen for å gi 
innbyggerne et best mulig samfunn å leve, bo, vokse opp i og arbeide i 

- Nye oppgaver

- Pedagognorm og bemanningsnorm - dyrere

- Mulighet for å påvirke inntekter

- Samsvar her?



Trygt oppvekstmiljø

Barn og unge i Marker skal leve i et oppvekstmiljø som fremmer inkludering, 
toleranse, vennskap og respekt. Alle arenaer der barn og unge ferdes eller 
berøres skal stå samlet og samarbeide om dette.

Nr. 1 – Utrydde fattigdom

Nr. 4 – God utdanning

Nr. 10 – Mindre ulikhet



Framtidens eldreomsorg
Marker er en aldersvennlig kommune som bidrar til at de eldste innbyggerne 

mestrer sine liv på best mulig måte og opplever en utsatt skrøpelighet.

Nr. 3 – God helse

Stikkord: Leve hele livet   



Klima og miljø

Marker skal ha en miljøvennlig utvikling for å verne naturen, styrke 
folkehelsen og bidra til å nå globale mål om et grønt skifte.

Nr. 7 – Ren energi for alle

Nr. 11 – Bærekraftige byer og samfunn

Nr. 13 – Stoppe klimaendringene



Næring og samfunn

Marker kommune fyller rollen som en tydeligere samfunns- og

næringsutviklingsaktør hvor både politikere og medarbeidere bidrar til å

realisere aktiv og ambisiøs samfunns- og næringsutvikling.

Nr. 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst



Robust organisasjon

1.Omdømme: Marker kommune har gode fagmiljøer som tiltrekker seg 

ønsket kompetanse

2.Drift: Marker kommune drifter sine tjenester effektivt, økonomisk og med 

god kvalitet, uten å slite ut organisasjonens ressurser

3.Utvikling: Marker kommune har et kontinuerlig fokus på forbedring, 

utvikling og innovasjon for å sikre framtidig bærekraft

- Nr. 5 – Likestilling mellom kjønnene

- Nr. 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

- Nr. 17 – Samarbeid for å nå målene 



Marker kommune forventer

- Samsvar mellom overføring av nye oppgaver og de økonomiske 
rammebetingelsene

- At ideen om kommunalt selvstyre innebærer et reelt selvstyre

- At kommunene anses likeverdige på tross av ulik størrelse

- At nasjonale beslutninger rundt budsjett bidrar til å gjøre små og store 
kommuner i stand til å sette seg lokale mål og tiltak for å oppnå en positiv 
utvikling. 




