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Felles planstrategi for Marker, Rømskog og Aremark  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/13 Formannskapet 28.02.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Felles planstrategi for Aremark Marker og Rømskog 2012 – 2016 vedtas. 
 
 
 
Sammendrag 
Marker, Rømskog og Aremark har vedtatt utarbeiding av felles planstrategi for de tre 
kommunene.  
 
Halden Arkitektkontor har vært innleid for å lede prosessen, som har bestått av felles 
samlinger for de tre kommunene og samlinger i den enkelte kommune. Planstrategien skal 
beskrive fremtidige utfordringer i kommunen og hvordan kommunen gjennom sin 
planlegging skal møte disse. Strategien skal gi anbefalinger om planarbeidet i kommende 
periode. 
 
Grensekommunene har vedtatt en felles planstrategi som gir føringer både for det 
interkommunale samarbeidet og arbeidet i den enkelte kommune. 
 
Formannskapets vedtak gjøres offentlig i minst 30 dager før behandling i kommunestyret, og 
det er i denne perioden mulig å komme med innspill til planstrategien.  
 
Bakgrunn: 
Planstrategien skal sette fokus på de planoppgaver kommunen skal starte opp eller videreføre 
for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. Minst én gang i hver valgperiode, og 
senest ett år etter konstituering, skal kommunestyret utarbeide og vedta en kommunal 
planstrategi.  
 
Dokumentet bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunns-
utvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en 
vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. 
 
Videre skal det i strategien tas stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal 
revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Det kan også tas stilling til om det 
er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer 
bør revideres eller oppheves. 
 
Den nye fylkesplanen for Østfold og statlige rammer og føringer har betydning for 
utarbeidelse av den kommunale planstrategien. Det forventes at kommunene i sine 
planprioriteringer følger opp statlige og regionale forutsetninger, retningslinjer og øvrige 
føringer. 
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Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (plan- og bygningslovens §6-
1) er utarbeidet i form av et forventningsdokument fra Miljøverndepartementet med følgende 
tema: 

- Nasjonale forventningers rolle i plansystemet 
- Viktige utviklingstrekk 
- Klima og energi 
- By- og tettstedsutvikling 
- Samferdsel og infrastruktur 
- Verdiskaping og næringsutvikling 
- Natur, kulturmiljø og landskap 
- Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 
 

Hensikten med det nasjonale forventningsdokumentet er å fremme en bærekraftig 
utvikling, regionalt og lokalt. 
 
Det skal i arbeidet innhentes synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner, 
og det bør legges opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. 
 
Forslag til vedtak skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 
Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og 
være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen. 
 
De mest sentrale forutsetningene for kommunal planstrategi er gjengitt i punktene under: 

- kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for å prioritere 
- planarbeidet 
- nye mål og strategier for kommunen vedtas ikke i kommunal planstrategi, men i 
- kommuneplanen når den revideres. 
- kommunen skal utarbeide kommunal planstrategi minst én gang i hver 
- valgperiode. 
- planstrategien skal vedtas innen et år etter kommunestyrets konstituering. 

 
Grensekommunene klarer ikke å få vedtatt sin planstrategi innen fristen, noe som skyldes at 
prosessen med utarbeiding ble omtrent ett år forsinket på grunn av manglende leveranse fra 
det firmaet vi først gjorde avtale med om bistand til utarbeiding.  
 
Vurdering 
Forslaget til planstrategi for Grensekommunene er utformet slik at det legges opp til felles 
planer og oppgaveløsning på de områder hvor det er mulig, og at en i tillegg ser på hvilke 
områder kommunene selv må ta ansvar for. 
 
Planstrategien skal være et verktøy for: 

- politisk prioritering av plan- og utviklingsoppgaver 
- samfunnsutvikling og utvikling av kommunens tjenester 
- helhet, langsiktighet og forutsigbarhet 
- et godt lokaldemokrati gjennom dialog om politiske visjoner, mål og strategier 

 
Fylkesplanen for Østfold, Østfold mot 2050, har fokus på områdene levekår og helse, miljø 
og verdiskaping. Planstrategien for grensekommunene tar utgangspunkt i disse, selv om det 
kanskje ikke klart fremgår av prioriteringene. 
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Planstrategien for de tre grensekommunene konkluderer med at det er behov for rullering av 
kommuneplanen i alle de tre kommunene, og det anbefales at dette gjøres i en felles prosess. 
Videre anbefales et fokus på Regionalpark Haldenkanalen og Utviklingsavtalen med de 
satsingsområdene som fremgår der, samt et felles arbeid innen kommunikasjon og IKT. 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler forslaget til planstrategi for grensekommunene, legges til grunn for det 
videre planarbeidet i Marker kommune og i det videre samarbeidet i grenseregionen. 
 
Forslaget legges ut til høring med høringsfrist 01.04.2013 
 
Vedlegg:  Felles planstrategi RAM 2012-2016 
  Vedlegg til felles planstrategi 
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Bidrag til Røde Kors Marker for leksehjelp  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/13 Formannskapet 28.02.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Røde Kors Marker innvilges kr 3.500,- til leksehjelp for 5. og 6. årstrinn for skoleåret 
2012/2013.  
 
Beløpet utgiftsføres på art 1115 ansvar 1400 funksjon 202 med dekning fra art 1490 - ansvar 
1010 -  funksjon 100  Reserverte tilleggsbevilgninger. 
 
 
 
Sammendrag: 
 
Det er mottatt brev fra Røde Kors datert 6.12.2012 der de søker om  bidrag for leksehjelp for 
5. og 6. årstrinn  for skoleåret 2012-2013. 
 
Leksehjelpen holdes 1 gang pr. uke hvor elevene tilbys frukt og litt kjeks.  De pleier å holde 
på omtrent 30 uker og koster ca kr 250,-  pr. gang.    
 
De søker om et bidrag på kr 3.500,-  
 
Røde Kors søkte også i fjor om bidrag til leksehjelp og fikk innvilget kr 7.000,- 
 
Rådmannen synes det er et  positivt og bra tiltak og vil også i år gå inn for å  innvilge 
søknaden på det omsøkte beløp.  
 
 
Konklusjon: 
Røde Kors Marker innvilges kr 3.500,- til leksehjelp for 5. og 6. årstrinn for skoleåret 
2012/2013.  
 
Beløpet utgiftsføres på  art 1115 ansvar 1400 – funksjon 202  med dekning fra art 1490 - 
ansvar 1010 -  funksjon 100  Reserverte tilleggsbevilgninger. 
 
 
Vedlegg: 
Brev fra Røde Kors, datert 6. desember 2012. 
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Arealbehov pleie og omsorg, rehabilitering av bibliotek og 
sentrumsutvikling  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/13 Formannskapet 28.02.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I samarbeid med Sarpsborg om omegn boligbyggelag gjennomføres et forprosjekt for å 
kartlegge forutsetningene for et nybygg for bibliotek og leiligheter på torget. Det gjøres 
samtidig en kostnadsberegning knyttet til omgjøring av dagens biblioteklokaler til bruk for 
familie og helse.  
 
Omgjøring av nedre del av torget og flytting av busstasjonen fremmes som egen sak 
uavhengig lokalisering av bibliotek. 
 
 
 
Sammendrag 
 
Saken som fremmes er sammensatt av mange elementer 
 

- sentrumsutvikling 
- behov for opprustning av biblioteket 
- plassbehov pleie og omsorg 
- plassbehov familie og helse 

 
Målsettingen med saken er i denne omgang å få signaler i forhold til nødvendige utredninger 
videre, og som skal ende opp i en anbefaling om plassering av de enkelte funksjoner, og en 
investering for budsjettåret 2014. 
 
Bakgrunn 
 
Sentrumsutvikling 
Marker kommune har vært en aktiv deltaker i prosjektet Transinform, der det er blitt sett på 
utviklingen av mindre byer og tettsteder. Som en del av prosjektet har det vært flere prosesser 
der både befolkningen og internasjonale fagpersoner har vært delaktige. Alle prosesser peker 
for Ørje sin del på nødvendigheten av å gjøre noe med det gamle torget. 
 
Politikerne i Marker har i flere år prioritert midler til sentrumstiltak, og mange av de foreslåtte 
tiltakene er gjennomført. Kommunen kjøpte også for en tid tilbake eiendommen som ligger i 
tilknytning til torget. Dette med tanke på å kunne stå friere til å disponere areal og 
bygningsmasse i forhold til en senere utvikling. Bortsett fra dette er det ikke gjort vesentlige 
tiltak på det aktuelle området, og det framstår i dag lite tiltrekkende. Dette har vi vært klar 
over lenge, men har ønsket å se det i noe lengre perspektiv, da investeringsbehovet her er 
stort. 
 



   

Reguleringsplan for E18 er nylig egengodkjent i kommunestyret. Planene gjelder fra Østre 
Kanalbru og østover til grensen. Statens Vegvesen har imidlertid signalisert at det relativt 
raskt også vil være aktuelt med en plan som gjelder de to vestre kryssene ved sluseområdet, 
samt midtdeler på veien vestover. I følge det som har fremgått i media de siste dagene, vil 
dette kunne bli aktuelt i løpet av et par år. Det er klart at ett av kryssene da vil bli stengt, og at 
det også vil bli begrenset atkomst til og fra sentrum fra det andre. Dette vil endre 
trafikkmønsteret vesentlig i Ørje, da det aller meste av trafikken etter dette vil måtte ledes inn 
i sentrum via fylkesvei 21 og rundkjøringen. Dette forslaget endrer de planer som Marker 
kommune tidligere har fremmet med hensyn til trafikkmønster i sentrum, blant annet forslaget 
om endret kjøremønster for bussene og enveiskjøring i Lilleveien. Etter en slik omlegging vil 
antakelig bussholdeplassen i sentrum måtte flyttes, og det må derfor planlegges ny bruk av 
torget også på bakgrunn av dette. 
 
Landskapsarkitekt Gro Krog og arkitekt Bernt Bekke ble engasjert for å se på mulige 
løsninger knyttet til torget. De har vært i prosessen vært i kontakt med de fleste med bruks- og 
eierinteresser i tilknytning til torget, og konkluderer med at rehabilitering av torget kan og bør 
utføres i to trinn, se vedlagt illustrasjon.  
 
Nedre torg bør kunne settes i stand uavhengig av øvrige disposisjoner. Denne delen av 
istandset-tingen gjelder flytting av busstasjonen, endret bruk av brannbrønnen, riving av det 
gamle toalettet og tilpasninger som følge av dette. I denne forbindelse er det gjort henvendelse 
til Østfold Kollektivtransport og Statens Vegvesen, da flyttingen av bussene sees som en 
konsekvens av stengingen av krysset ved Dråpen. I forbindelse med denne omgjøring vil en 
måtte se på tilretteleggingen for bussene på bussholdeplassen ved skolen. Her vil det være 
nødvendig med nybygg av lokaler og en mindre endring av veibredden fra holdeplassen til 
Haldenveien. 
 
Opprusting av bibliotek 
Biblioteket i Marker er godt besøkt, har et stort utlån og mange spennende aktiviteter. Dette til 
tross for at lokaliseringen er lite tilfredsstillende. Gjentatte ganger har vi fått merknader fra 
ulike tilsynsmyndigheter i forhold til plassering og tilrettelegging av vårt bibliotek. 
Biblioteket slik vi kjenner det, er også i ferd med å endre seg, og tilpasse seg nye krav og nye 
brukergrupper. Biblioteksjefen skriver: 
 
Marker folkebibliotek har vært lokalisert i kjelleren på Rådhuset siden 1976. Opprinnelig var 
dette lokalet bygget som et lager inntil noen fant ut at biblioteket, som den gang lå i 
underetasjen på barneskolen, trengte mer plass. 
  
Etter mer enn 25 år fikk vi installert fem vinduer som skulle gi bedre lys. To av disse ble satt 
inn feil vei slik at de nå er punktert. Teppet har ligget her siden vi flyttet inn i 1976, og det er 
hull flere steder, i tillegg til at det utvilsomt er svært skittent. For mange år siden ble det 
installert et ventilasjonsanlegg som ikke lenger fungerer, og alt av kontormøbler og annet 
interiør har vi fått etter at det har vært kassert av andre etater. 
 
Alle våre brukerundersøkelser forteller oss at vi har altfor begrensede åpningstider, vi har i 
dag åpent 21 timer i uken. Et godt og rimelig alternativ for å kunne utvide åpningstidene er å 
gjøre biblioteket selvbetjent. Dette har vært gjort med stort hell i andre kommuner, og ved å 
innføre denne driftsformen vil vi med enkle grep kunne utvide åpningstiden til ca. 70 timer pr. 
uke. 
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Tanken med et selvbetjent bibliotek er at det skal kunne brukes av alle lånere over 18 år. Barn 
og ungdom under 18 må være i følge med sine foreldre.  Lånekortet til biblioteket vil også 
fungere som adgangskort til lokalene. Lånerne har tilgang til alle bibliotekets fasiliteter, slik 
som å levere inn og låne bøker, filmer og spill. De vil også kunne bestille bøker, bruke 
trådløst internett, låne tidskrifter, lese aviser osv. 
 
Hvis regler og retningslinjer for bruk og adgang til lokalene ikke følges vil man kunne 
begrense adgangen for disse låntakere til perioder der ansatte er tilstede på biblioteket. 
 
For Marker kommune vil et tilbud om selvbetjent bibliotek føre til langt større tilgjengelighet 
for lånere og enklere og mer fleksibel adgang for skoler, studenter, barnehager osv. Jeg 
forventer også at utlånet av bøker og annet materiell vil øke kraftig, de fleste erfaringer fra 
andre kommuner tilsier en økning i utlån med mer enn 50 %.  I tillegg vil det på lenger sikt 
være mulig å redusere noe på bemanningen, alt etter hvor mange timer kommunen ønsker at 
biblioteket skal ha bemannet åpningstid. 
 
Biblioteket har en unik plass i samfunnet, det er det eneste stedet der du gratis kan hente 
kunnskap om det meste. Biblioteket har et omdømme som man ellers finner svært få steder i 
vårt samfunn, det er en kunnskapsbank som bør brukes mest mulig. Ved å øke åpningstidene 
og innføre selvbetjening er det nettopp et slikt signal Marker kommune sender til sine 
innbyggere.  
 
Det er kommunene som må prioritere biblioteket og skolebibliotekene. Dette har bl.a. en stor 
innvirkning på leseferdighetene i skolen, og i Finland, som har hatt stor suksess på dette 
området, kan man fastslå at en kraftig satsing på et høyt utviklet biblioteksystem er en del av 
forklaringen. Norge ligger på bunnen i Norden når det gjelder bevilgninger og utlån pr. 
innbygger, og hvis lokale politikere ønsker å gjøre en innsats i forhold til skolene må man 
satse på å utvikle skolebibliotekarens kompetanse og å få lærerne il å forstå hvor viktig 
bibliotektilbudet er for elevene. 
 
Også i et integreringsperspektiv er bibliotekene viktige. Bibliotek er kjent fra de fleste 
kulturer og dermed er terskelen lav for mange innvandrere og asylsøkere til å oppsøke det 
lokale biblioteket. På den måten blir det en møteplass for kultur og kunnskap, noe som med 
fordel kan kombineres med andre kulturtilbud. De bibliotekene som lykkes best er de som 
inviterer alle grupper inn og som har tilbud om mange og varierte aktiviteter. 
 
Hvis biblioteket blir flyttet opp fra kjelleren i rådhuset vil våre tjenester og tilbud bli langt 
mer synlige. Vi tror også at en mer sentral plassering vil være et betydelig element i arbeidet 
med å gjøre Ørje sentrum mer levende og attraktivt for alle innbyggere.  Marker bibliotek har 
i alle år ligget på utlånstoppen, men vi ser nå at vi blir forbigått av andre bibliotek som har 
fått nye lokaler eller som er blitt oppgradert. 
 
Det er liten tvil om at det er et behov for opprusting av biblioteket. Etter at det har vært påpekt 
og etterlyst i mange år, har biblioteket endelig fått ny belysning. Det er imidlertid også behov 
i forhold til tepper, trappeheis, møbler med mer, slik at en investering i biblioteket er 
nødvendig uavhengig om det blir flyttet eller ikke. 
 
I forbindelse med de omtalte prosessene i Transinform, har vi sett mange gode eksempler på 
hvordan bibliotekene er transformert til samlingspunkt og utstillingsvinduer for byene. Gode 
eksempler på dette ser vi både i Arendal og i Drammen, og i vårt nærområde i Eidsberg. På 
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Mysen er biblioteket blitt utgangspunktet for et kulturtorg som samler mange aktiviteter og 
bidrar svært positivt i sentrumsbildet. Dette er også mulig i Marker, ved å flytte biblioteket 
opp på gateplan og tilrettelegge for flerbruk slik det er gjort andre steder. 
 
I forbindelse med en opprusting og eventuell flytting av biblioteket er følgende løsninger 
vurdert 
 

1. Marker Rådhus, rehabilitering der det ligger i dag 
2. Ørjesenteret, kjøp eller leie av første etasje i bygget 
3. Torget, første etasje i et eventuelt nybygg der det i tillegg bygges leiligheter 

 
Det er mulig å rehabilitere biblioteket der det ligger i dag. Nødvendige kostnader til dette er 
beregnet til ca 1 mill. Dette vil kunne gi biblioteket et mer hyggelig og tidstypisk preg, men 
ikke endre det faktum at det ligger i en kjeller og gjennom det er lite tilgjengelig og synlig. 
 
Eier av Ørjesenteret er forespurt om leie eller salg av første etasje i bygget. En har også hatt 
en arkitekt til å vurdere innredning av dette til bibliotek. Også her vil investeringen beløpe seg 
til ca 1 mill, og vil kunne være en hensiktsmessig løsning med hensyn til beliggenhet og 
funksjon. Eieren har signalisert at det ikke er aktuelt med salg av seksjonert del av 
eiendommen, men har sagt seg interessert i utleie. Politiske føringer i kommunen tilsier at leie 
ikke er aktuelt. 
 
I forbindelse med eiendommen som kommunen har ervervet har det vært kontakt med 
Sarpsborg om omegn boligbyggelag. De signaliserer interesse for et leilighetsbygg under 
forutsetning av at kommunen garanterer for eller leier første etasje, og er villig til å kjøpe to 
leiligheter. Et nybygg vil ha en grunnflate på ca 400 kvm og være godt tilpasset et bibliotek. 
Biblioteksjefen signalisert at dette kanskje er i overkant av nødvendig plassbehov, slik at det 
kan samordnes med en annen mindre virksomhet. Det anses å være behov for leiligheter i 
sentrum, selv om det er mange andre prosjekter på gang. 
 
Arealbehov Pleie og Omsorg 
I forbindelse med vurdering av framtidig plassering av bibliotek vil det også være riktig å ta 
hensyn til øvrig arealbehov for kommunens virksomheter. Virksomhetsleder Pleie og omsorg 
skriver: 
 
I demensplan 2015 er det lovfestet med et Dagtilbud til demente fra 01.01.15. 
 
Vårt forslag er å benytte det dagsenteret vi har i dag. Vi ser for oss å starte med to dager. I 
dag benytter psykisk helse seg av dagsenterets lokaler en dag i uka. De er avhengig av å få et 
annet lokale for at vi skal kunne utnytte det til det lovpålagte tilbudet. Det er lite eller ingen 
investeringskostnader ved å benytte eksisterende dagsenter lokaler til demente. 
 
Underetasjen er full. Vi har vaskeri, garderober, vaktmester rom, kapell og tekniske rom. Det 
er lite lagerplass i dette store huset. Leilighetene på Sone 13 har også lagerplass i 
underetasjen.  
 
Vi skal ansette en økonomikonsulent i 60 % stilling, men har pr. i dag ikke noe kontor til 
denne person. Hjemmetjenesten trenger også et rom hvor de kan ta i mot pasienter til sårskift. 
 
Vi kan få dekket Pleie og Omsorgs arealbehov ved at psykisk helse flytter ut av MBSS. 
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Alternativet er å bygge et tilbygg på MBSS. Vi kan evt. bygge et tilbygg mot sør utenfor 
kjøkkenet eller bygge en 2. etasje på bogruppe 5. Da har vi imidlertid ikke mulighet til å 
utvide med nye sykehjemsplasser i fremtiden.  
 
Pleie og omsorg har i henhold til dette behov for å benytte de lokaler som er tiltenkt formålet 
på MBSS, eller de må løse plassbehovet ved et nytt påbygg. Psykisk helse benytter i dag de 
arealene som er nødvendig for MBSS å bruke, og som det er behov for knyttet til øvrig 
virksomhet på bygget. Ved at psykisk helse flytter ut, løser det plassbehovet for pleie og 
omsorg. 
 
Virksomhetsleder familie og helse skriver i denne forbindelse: 
 
Familie og helse ved fysioterapiavd. og psykisk helse har lokaler ved Marker bo og 
servicesenter. De er i hovedsak fornøyd med å være i disse lokalene, også fordi de har 
pasienter som er fra MBSS. 
 
Det er nå 2 fysioterapeuter og 1 ergoterapeut som deler et kontor og et treningsrom. Disse 
trenger å være ved MBSS da treningsrommet er et godt egnet rom for fysioterapi og lett 
tilgjengelig for pasienter. Det er samtidig med fellestrening også enkeltbehandlinger, slik at 
det er behov for et ekstra behandlingsrom med benk. Da det er en del enkeltsamtaler, 
rapportskriving og søknader for disse tre stillingene er det behov for mer kontorplass. Det er 
også lite lagerplass for utstyr til disse.  
 
Det er behov for et kontor, et treningsrom  og lagerrom ved MBSS for avd. fysioterapi. 
 
Psykisk helse består av 4,2 årsverk/ stillinger som alle har enkeltsamtaler, rapportskriving og 
mye telefonsamtaler. De trenger min. 4 kontorer som er store nok for samtaler. I tillegg må 
det være en mottagelse/venterom for brukerne. Da enkelte brukere får medisiner fra psykisk 
helse, må et rom være tilrettelagt for medikamenter. Det gjelder også ved bruk av  multidose. 
Psykisk helse har i dag 1 dag/uke med dagsenter ved MBSS. De er svært fornøyde med dette 
lokalet, og ønsker i utgangspunktet å beholde det. Men da det er slik at omsorg trenger dette 
alle dager i uken, vil det være naturlig at psykisk helse bygger opp et eget aktivitetsrom i 
tilknytning til sine kontorer.  
 
Psykisk helse trenger 4 kontorer og et aktivitetsrom med kontorplass, medikamentrom og 
mottagelsesrom. Psykisk helse må selv være med på utforming av arealene slik at det blir 
tilpasset deres behov, gjerne sammen med en arkitekt. 
 
Fysioterapi har også behov for noe større aktivitets/utprøvingsplass i tilknytning til 
helsestasjon. Dette rommet skal være et relativt stort og åpent rom med plass for litt løping av 
de minste barna.  
 
Rom til psykisk helse og fysioterapirom for de minste barna kan passe inn i Rådhusets 
bibliotekareal. Da vil man få en nærhet til andre avdelinger og samarbeidspartnere i samme 
virksomhet, og man vil komme nærmere å få et familiesenter, slik andre kommuner også har 
samlet lignende virksomhet i familien hus. 
 
For at psykisk helse skal få egnede lokaler i dagens bibliotek i Rådhuset, må det en omgjøring 
til. Gulvteppe må fjernes og ventilasjon må utbedres, slik det er krevd også av dagens 
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brukere. Rominndeling må gjøres og kontorer og dagsenter/aktivitetsrom trenger noe 
inventar. Tilgjengelighet må utbedres med en trappeheis opp til rom som tidligere var 
ungdomssal i biblioteket, da dette nok er naturlig å bruke til aktivitetsrom med mye lys og lett 
tilgjengelighet ut. 
 
Vurdering: 
Som det går fram ovenfor er det et sammensatt plassbehov som skal løses, og det er vanskelig 
å tenke seg dette løst uten noen form for nybygg eller leie av lokaler.  
Det anbefales fattet vedtak om videre prosess knyttet til disse problemstillinger: 
 

- Ønske om bibliotek på gateplan  
- Døgnåpent bibliotek som krever tilrettelegging 
- Dagens bibliotek trenger total rehabilitering med hensyn til innredning  
- Torget trenger rehabilitering og et ansiktsløft for å styrke sentrum 
- Bussholdeplass må flyttes som følge av endret trafikkmønster etter ny E18 
- Behov for areal til psykisk helse som følge av etablering av dagsenter for demente 

 
Tiltak som er nødvendige å vurdere som følge av dette 

- Flytting av busstasjon og rehabilitering av nedre torg 
- Skaffe egnede lokaler for dagsenter og psykisk helse 
- Rehabilitering/flytting av bibliotek 

 
En forutsetter at en ved å se utfordringene i sammenheng, samlet sett vil kunne oppnå en 
bedre løsning enn ved å behandle dem hver for seg. Vurderingen vil her være hvilke hensyn 
som skal veie tyngst. 
 
Marker kommune ønsker å fremstå som en attraktiv kommune for innbyggere i alle 
aldersgrupper. Gjennom satsing i flere år har vi gjort mange tiltak i forhold til dette 
 

- bygging av nytt bo- og servicesenter og nylig vedtatt utbygging av omsorgsboliger 
- bygging av nytt administrasjonsbygg på skolen og øvrig vedtatt rehabilitering av 

skolebyggene 
- satsing på ungdommens kulturhus og øvrige tiltak for ungdom 
- vedtatt bygging av skatepark og lekeplass 
- kunstgressbane og skistadion 
- tilrettelegging og utvikling av Haldenkanalen 
- sentrumstiltak gjennom flere år 

 
Opplevelser, næringsutvikling og bosetting er områder vi jobber aktivt med for å utvikle 
kommunen vår videre, og mange av tiltakene gjør at Marker kommune utmerker seg som et 
positivt sted å bo. To av de områdene som imidlertid utpeker seg i forhold til framtidig behov, 
er rehabilitering/flytting av biblioteket og nødvendige tiltak knyttet til det omtalte området i 
sentrum. Ved å se dette i sammenheng med de nevnte arealbehov i kommunens virksomheter, 
vil det kunne skape en positiv kjedereaksjon, og administrasjonen vil derfor anbefale at 
følgende tiltak utredes nærmer og kostnadsberegnes: 
 

- investerings- og driftskostnad som følge av flytting av biblioteket til nybygg på torget 
- kostnad knyttet til istandsetting av eksisterende biblioteklokaler for bruk av 

virksomhet familie og helse 
- istandsetting av nedre torg og flytting av busstasjonen 
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Dersom det ikke er mulig å realisere et nybygg på torget, vil det likevel være ønskelig å 
utrede kostnader knyttet til flytting av busstasjonen og rehabilitering av nedre torg, samt 
oppussing av bibliotek i eksisterende lokaler. I tillegg må det legges en mer langsiktig plan for 
bruk av det bygget kommunen eier og som Kreativiteket i dag disponerer. 
 
 
Konklusjon: 
Rådmannen vil anbefale at det i samarbeid med Sarpsborg om omegn boligbyggelag gjøres et 
forprosjekt for å kartlegge kommunens kostnader knyttet til et nybygg for bibliotek og 
leiligheter på torget. Det gjøres også en kostnadsberegning knyttet til omgjøring av dagens 
biblioteklokaler til bruk for familie og helse.  
 
Omgjøring av nedre del av torget og flytting av busstasjonen fremmes som egen sak 
uavhengig lokalisering av bibliotek. 
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Utvikling Sluseområde – kjøpekontrakt og leiekontrakt  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/13 Formannskapet 28.02.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til kjøpekontrakt for flytende kafébygg med serveringsflåte, landgang og nødvendig 
inventar og utstyr mellom Marker kommune som kjøper og Bjørn Tommy Rambøl som selger 
godkjennes. 
 
Forslag til leiekontrakt for flytende kafébygg med serveringsflåte, landgang og nødvendig 
inventar og utstyr mellom Marker kommune som eier og Sluseporten as som leietaker 
godkjennes. 
 
 
 
Sammendrag: 
Marker kommune har tidligere behandles sak om kjøp og utleie av flytende kafébygg i 
Tangen. 
 
Forslag til kjøpekontrakt og leieavtale foreligger til godkjenning.  
 
Bakgrunn: 
 
Marker kommunestyre vedtok i kommunestyre 23.10.2012, sak PS 87/12 følgende: 
 
Marker kommune forplikter seg til å kjøpe båtkafé i Tangen med tilhørende serveringsflåte og 
landgang for en pris av kr 2.400.000 inkl inventar og utstyr. Båtkaféen skal ha minimum 
samme størrelse og standard som eksisterende anlegg. 
 
Det inngås en 10-årig utleieavtale med Sluseporten as, der Marker kommune er sikret en 
årlig inntekt på kr 100.000 pr år, samt at Sluseporten as i perioden har det totale 
vedlikeholdsansvar. 
 
Investeringen dekkes ved låneopptak. 
 
Forslag til kjøpekontrakt og utleieavtale er nå utarbeidet. 
 
Vurdering: 
Saken er en oppfølging av nevnte vedtak. Det er Bjørn Tommy Rambøl som står som selger 
på vegne av deltakende håndverkere. Kjøpesummen skal dekke alle nødvendige omkostninger 
i forhold til å få et nytt flytende serveringsbygg av minst samme standard og størrelse som 
den som tidligere er brukt. 
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På grunn av likviditetsmessige forhold hos deltakende bedrifter er det foreslått at halve 
beløpet betales etter inngåelse av kjøpekontrakt. 
 
Når det gjelder leieavtalen så baserer den seg på det som fremgår av vedtaket, kr 100.000 pr 
år i leie, og at leietaker bærer alle vedlikeholdskostnader. Det er i kontraktet knyttet vikår i 
forhold til serveringsperiode.  
 
Konklusjon: 
Kontraktene anbefales godkjent og undertegnet. 
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KJØPEKONTRAKT 
 
Kommunestyrets i Marker fattet i sak PS 87/12 følgende vedtak 
 
Marker kommune forplikter seg til å kjøpe båtkafé i Tangen med tilhørende serveringsflåte 
og landgang for en pris av kr 2.400.000 inkl inventar og utstyr. Båtkaféen skal ha minimum 
samme størrelse og standard som eksisterende anlegg. 
 
Det inngås en 10‐årig utleieavtale med Sluseporten as, der Marker kommune er sikret en 
årlig inntekt på kr 100.000 pr år, samt at Sluseporten as i perioden har det totale 
vedlikeholds‐ansvar. 
 
På bakgrunn av dette inngås følgende avtale 
 
1.  Parter. 
 
Parter i denne avtalen er 
 
  Bjørn Tommy Rambøl, Sletta, 1870  ØRJE – organisasjonsnr. 970 376 690 
 
heretter kalt selgeren  
 
og  
 
  Marker kommune v/ordføreren ‐ organisasjonsnr. 964 944 334,  
 
heretter kalt kjøper. 
 
2. Kjøpesum 
 
Bjørn Tommy Rambøl selger og overdrar, på vegne av håndverkere i Marker, serveringsflåte 
til bruk ved Ørje Sluser/Tangenområdet, til Marker kommune for  
 
  Kr. 2.400.000,‐ ‐kronertomillionerfirehundretusen 00/100‐ 
 
Kjøpesum dekker bygning med nødvendig inventar og utsyr, samt tilhørende serveringsflåte. 
Kafebygget overdras ferdig til bruk uten noe krav om ekstra utgifter. 
 
3. Omkostninger.   
 
Ingen omkostninger tilkommer kjøpesummen. 
 
4. Oppgjør. 
 
Kjøpesummen avgjøres på følgende måte: 
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  ‐ pr 01.03.2013    kr. 1.200.000 
  ‐ ved overtakelse    kr  1.200.000 
 
 
5.  Overtakelse. 
 
Dato for overtakelse er 01.06.2013. 
  Fra overtakelsestidspunktet står eiendommen for kjøpernes regning og risiko. 
                       
6.  Heftelser. 
 
Selgeren garanterer at eiendommen vil bli levert fri for pengeheftelser.  
 
7.  Stand – besiktigelse. 
 
Kjøper skal før overtakelse besiktige bygningen og godta den stand og utrustning den har 
ved overtakelsestidspunktet. Bygning kan undersøkes nøye sammen med egen 
bygningskyndig representant. 
 
Eventuelle feil eller mangler som da burde vært oppdaget, kan kjøper ikke senere reklamere 
over. 
 
8. Overtagelse.   
 
Bygningen overtas av kjøper 1.juni 2013  med alle rettigheter og forpliktelser slik den har 
tilhørt selgeren, under forutsetning av at kjøperne har oppfylt sine forpliktelser. 
 
Bygningen overtas ferdig sjøsatt og kontrollert. 
 
9.  Forsikring. 
 
Selgeren er forpliktet til å holde eiendommen fullverdiforsikret til og med kjøpernes 
overtagelse. 
 
Ved et hvert skadetilfelle som måtte inntreffe i perioden fram til overtakelsesdatoen, har 
kjøperne krav på eventuell erstatning fra forsikringsselskapet, forutsatt at disse oppfyller 
sine forpliktelser i.h.t. denne kontrakten.  
 
10.  Mislighold/verneting. 
 
Enhver tvist som måtte oppstå av eller i forbindelse med denne kontrakt skal behandles av 
de vanlige domstoler, og partene vedtar eiendommens verneting som rett ting for 
behandling av slike tvister. 
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11. Kontraktseksemplarer. 
 
Denne kontrakt er utferdiget i 3‐tre‐ likelydende eksemplarer, hvorav partene får ett til hver.  

 
 

ØRJE, 28. februar 2013. 
 
    Som selger:    Som kjøpere: 
    Bjørn Tommy Rambøl    Stein Erik Lauvås   
           
           
    
 
 
 
      

 Husleieavtale 
 

 

Denne avtale ("Avtalen") er inngått den 1. juli 2012 mellom: 

 

(i) Marker kommune v/ordføreren, Org.nr.: 964 944 334 ("Utleier") 

        Postboks 114, 

        1871  ØRJE.  

og 

 

(ii) Sluseporten as,      Org.nr.: 995 489 449  ("Leier") 

        Engebret Soots vei 3,    Tlf.:      90 40 25 15 

        1870  Ørje 

     

Utleier og Leier omtales i denne Avtale heretter i fellesskap som "Partene". 

1.   Leieobjektet 

 

Leiekontrakten gjelder Flytende kafébygg i Tangen med tilhørende serveringsflåte, landgang og 
inventar. 

2.   Leietid 

 

Leietiden løper fra 01.06.2013 til 31.05.2023. Leieforholdet kan sies opp av partene med en gjensidig 
oppsigelsesfrist på 1 år.  

3.   Leiesum og leiebetaling m.v. 

 

Den årlige leien er f.t. kr. 100.000.‐ ‐kroneretthundretusen 00/100.   
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Leien skal betales til kommunen v/kommunekassereren fordelt på fire like rater, senest innen 25. i 
hvert kvartal.  Det blir sendt ut husleiegiroer for hvert kvartal. 

 

4.   Oppvarming – strøm – kommunale avgifter 

 

Utgifter til eventuell oppvarming og strøm dekkes av leier.   

 

Kommunale avgifter dekkes av leier. 

5.   Regulering av leien 

 

Husleien kan reguleres pr. 1. januar hvert år, første gang 1. januar 2014, med den endringen som har 
vært i konsumprisindeksen.   

6.   Sikkerhetsstillelse 

Det kreves ingen sikkerhet. 

7.   Leierens bruk av lokalene 

 

Lokalene skal benyttes til lokaler for servering, og leietaker er forpliktet til å drive servering i 
perioden 1/6 til 20/8 hvert år med min 6 dager åpent pr uke. Åpningstiden skal ikke avvike vesentlig 
fra annen serveringsvirksomhet på stedet. Annen bruk av lokalene er ikke tillatt uten skriftlig 
forhåndssamtykke fra Utleieren. 

 

Leier har ikke rett til framleie av lokalene.  

8.   Ordensregler 

 

Leieren plikter å sørge for at eiendommen så langt som mulig fremtrer ryddig og i orden.  

9.   Skilt m.v. 

 

Skilt, markiser og annet utvendig utstyr kan settes opp uten Utleierens forutgående skriftlige 
samtykke, men i henhold til det kommunen som skiltmyndighet godkjenner.  

10.   Utleierens adgang til lokalene 

 

Leieren skal gi Utleieren eller representant for Utleieren adgang til å forevise lokalene i 
forretningstiden/kontortiden for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, taksering og visning i forbindelse 
annen utleie, salg mv. Tidspunktet for gjennomgang skal på forhånd avtales med Leieren. Utleieren 
disponerer egen nøkkel, som om nødvendig kan benyttes. 

 

Utleieren har adgang til å ta seg inn i de utleide lokaler i alle tilfeller hvor dette antas nødvendig for å 
forebygge eller begrense skade på eiendommen. 
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11.   Lokalenes stand ved overleveringen 

 

Lokalene leies ut i den stand de befinner seg ved inngåelse av leieavtalen. Eier har rett til å foreta 
nødvendig vedlikehold i leieperioden.  Det er leiers ansvar å få godkjent lokalene av offentlige 
myndigheter til den virksomhet som drives der.  Kostnader i forbindelse med dette dekkes av leier.  

12.   Leierens vedlikeholdsplikt m.m. 

 

Leieren påtar seg alle vedlikeholdskostnader og forplikter seg til å holde lokalene i minst like godt 
vedlikeholdt stand som ved overtagelsen. Eventuelle investeringer som leietaker foretar i 
leieperioden refunderes ikke. 

13.   Tilbakelevering ved leieforholdets opphør 

 
Ved fraflytting skal Leieren tilbakelevere lokalene med tilhørende utstyr i like god stand som ved 
leierens overtagelse. 
 
14.   Forsikring 
 
Det er Leierens ansvar å forsikre egen bygningsmessig innredning, fast og løst inventar, løsøre, 
maskiner, data, varer, driftstap/avbrudd og ansvar.  
 
Utleieren plikter til enhver tid å sørge for at vanlig huseierforsikring holdes i kraft, dog ikke 
forsikringer som påhviler Leieren etter det foregående avsnitt. Utleieren har ikke ansvar for skader 
eller tap som måtte oppstå ved innbrudd, brann, røykutvikling, vannskade eller av andre årsaker, 
utover det som dekkes av de forsikringer Utleieren har som huseier. 

15.   Mislighold og tvangsfravikelse 

 

Dersom en part vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan den annen part heve leieavtalen uten 
oppsigelsesfrist. Hevning kan likevel først skje 14 dager etter at varsel om heving er mottatt, og det 
påpekte mislighold ikke har opphørt innen fristen. 

 

Blir leien ikke betalt ved forfall, og heller ikke innen 14 dager etter at Utleieren deretter har sendt 
betalingsvarsel, kan Utleieren kreve tvangsfravikelse (utkastelse) uten søksmål, jf. Tvangs‐
fullbyrdelsesloven § 4‐18 og § 13‐2, tredje ledd pkt. a. 

 

Hvis leiekontrakten er utløpt og Leieren ikke flytter innen 14 dager etter at Utleieren deretter har 
sendt fraflyttingsvarsel, kan Utleieren kreve tvangsfravikelse (utkastelse) uten søksmål, jf. 
tvangsfullbyrdelsesloven § 4‐18 og § 13‐2, tredje ledd pkt. b. 

 

Hvis leieforholdet opphører på grunn av leierens mislighold, plikter Leieren å erstatte det leietap 
Utleieren blir påført. Likeledes må han erstatte alle omkostninger som misligholdet måtte påføre 
Utleieren, herunder saksomkostninger og utgifter til ryddiggjøring og rengjøring. Bestemmelsene i 
Avtalens pkt. 15 gjelder også ved fraflytting/utkastelse som skyldes mislighold. 

 

Ved mislighold fra Utleierens side er eventuelt erstatningsansvar begrenset til å gjelde skade som 
Utleieren eller hans ansatte forsettlig eller uaktsomt har forårsaket. Utleierens ansvar omfatter ikke 
indirekte tap. 

 Side 21 av 28   
 

http://abo.rettsdata.no/propub/template.htm?view=browse&doc_action=setDoc&doc_keytype=tocid&doc_key=0518380201&hash=gL19920626z2D86z2EzA74z2D18
http://abo.rettsdata.no/propub/template.htm?view=browse&doc_action=setDoc&doc_keytype=tocid&doc_key=0518380210&hash=gL19920626z2D86z2EzA713z2D2
http://abo.rettsdata.no/propub/template.htm?view=browse&doc_action=setDoc&doc_keytype=tocid&doc_key=0518380201&hash=gL19920626z2D86z2EzA74z2D18
http://abo.rettsdata.no/propub/template.htm?view=browse&doc_action=setDoc&doc_keytype=tocid&doc_key=0518380210&hash=gL19920626z2D86z2EzA713z2D2
http://abo.rettsdata.no/propub/DocView/1111/214767?docsearchcontext=relprodocs1&hilite=#g249164z2DV1z2D15#g249164z2DV1z2D15


  Sak 6/13 
 

 Side 22 av 28   
 

16.   Tinglysing 

 

Leieren har ikke rett til å tinglyse leiekontrakten. 

17.   Husleieloven 

 

Ved motstrid mellom bestemmelser i denne avtalen og fravikelige bestemmelser i husleieloven, går 
avtalen foran. 

18.   Spesielle vilkår 

Leieren har avtale med Kanalselskapet som grunneier fram til 31/12‐2019 for den omtalte 
virksomhet. Etter dette inngås avtale om tilsvarende virksomhet mellom Kanalselskapet som 
grunneier og kommunen som leietaker. 

 
***** 

Avtalen er underskrevet i to originaleksemplarer, ett til Utleieren og ett til Leieren. 

 

 

Ørje, 28. februar 2013. 

 

 

 

Utleier                                                                                             Leietaker 

Stein Erik Lauvås               Gulbrand Eng 
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Legging av fiberkabel til anlegg i Lihammeren  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/13 Formannskapet 28.02.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Relacom as tilbys på vegne av Telenor å kjøpe trekkerør langs Damholtvegen for å kunne 
tilby fibertilknytnng i Lihammeren. 
 
For fastsetting av pris benyttes sammen sats som benyttes av Statens vegvesen.  
 
Inntekt fra salget inntektsføres tomtefondet, og nødvendig kostnad for utbygging av 
bredbåndstilknytning i Østre Otteid dekkes av dette. 
 
Sammendrag: 
 
Marker kommune har fått henvendelse fra Relacom as som på vegne av Telenor skal bygge ut 
fiberforbindelse til Lihammeren.  
 
I forbindelse med bygging av fortau fra Ørjetun til slusene ble det lagt ned tre trekkerør for 
fiberkabel. 
 
Det anbefales at Marker kommune selger ett av trekkerørene til Relacom, og at prisen 
fastsettes etter samme sats som benyttes av Statens vegvesen. 
 
Bakgrunn: 
Marker kommune la ned tre trekkerør for kabel ved bygging av fortau fra Lihammeren til 
slusene. Relacom ønsker å kjøpe ett av disse rørene for å kunne tilby fibertilknytning til 
boligfeltet. 
 
Det dreier som om ca 1.000 m, men dette vil endelig fastsettes etter legging. 
 
Vurdering: 
Kommunen har i forbindelse med henvendelsen henvendt seg til fylkeskommunen for hjelp til 
riktig framgangsmåte. De anbefaler at Statens Vegvesens avtaleforslag og satser for salg av 
slike trekkerør benyttes. Avtaleutkastet er vedlagt, og anbefalt pris for salget blir etter 
beregningen ca kr 250 pr løpemeter, i dette tilfellet en salgssum på ca 250.000. 
 
Ved salg av ett av rørene, har vi fortsatt to til disposisjon, slik at vi også kan tilby andre som 
eventuelt vil inn på markedet. Salget fører dermed ikke til noen monopolsituasjon for Telenor 
i området. 
 
Marker kommune har ved hjelp av fylkeskommunen vært aktiv i forhold til å kunne tilby 
bredbåndsforbindelse til kommunens innbyggere, men fortsatt mangler en del områder slik 
tilknytningsmulighet. Ett av disse områdene er Østre Otteid, hvor det også er aktuelt å tilby 
trådløst gratis nett i gjestehavnen. En utbygging her har en kostnad på ca 200.000, og vi har 
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søkt og fått innvilget tilskudd fra fylkeskommunen på ca 100.000. Det anbefales at deler av 
salgsinntekt fra trekkerøret benyttes til å dekke kommunens andel av utbyggingen, ca kr 
100.000. Med slik utbygging av kan vi tilby radiobasert bredbånd til gjestehavnen, beboere og 
hytteeiere i området. 
 
Det er også et belte fra Årnæs til Sandtorp og et område helt sydvest i kommunen som 
mangler tilkoplingsmulighet, men disse områdene er ikke kostnadsberegnet for utbygging, og 
det er heller ikke søkt tilskudd til utbygging her. En vil dermed anbefale at en kommer tilbake 
i en egen sak med en eventuell utbygging her. 
 
Konklusjon: 
Det anbefales at Marker kommune selger til Relacom as et trekkerør ca 1.000 m langs 
Damholdvegen. Statens Vegvesens forslag til avtale og sats pr m benyttes. Deler av 
salgssummen benyttes til kommunens andel av kostnaden for utbygging på Østre Otteid. 
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Avtale om kjøp av føringsveg for fiberkabel 

Mellom  Marker kommune som selger og xxx som kjøper 
 

1. xxx kjøper ett stk. 40 mm trekkrør langs fv. xxx til føringsveg for fiberkabel. 
 
2. Dokumentasjon av traseen for trekkerøret, samt tilgjengelige trekkekummer, 

ettersendes av xxx når jobben er utført. Det forutsettes at evt. trekkekummer som 
settes ned av xxx kan benyttes av Marker kommune og evt. andre brukere av trekkerør 
langs traséen. Kablene skal ha varig merking i samtlige kummer. 

 
3. Røret har blitt kontrollert etter legging. Reparasjonskostnader inntil 10 % av kjøpssum 

må påregnes. Eventuelle overskridende dokumenterte kostnader som knytter seg til 
rørets beskaffenhet ved overtakelsen kan deles 50/50. Marker kommune er ikke 
ansvarlig for skader på rør/fiber som oppstår i etterkant av fibertrekking. 
Forsinkelseskostnader ved fibertrekking dekkes ikke av Marker kommune. 

 
4. xxx besørger selv installasjonen av fiberkabelen og dekker alle utgifter i denne 

forbindelse, inkl. utgifter til arbeidsvarsling og trafikkavvikling. Behov for 
kabelkveiler i trekkekummer må avklares med selger. Kummene skal ikke fylles med 
kabelkveiler. 

 
5. Før arbeidet starter opp må selger kontaktes for påvisning av traseen samt for 

utarbeidelse/godkjenning av plan for arbeidsvarling. Dette gjelder også ved eventuelle 
senere reparasjonsarbeider. Selger skal orienteres underveis ved funn av eventuelle 
skader. 

 
6. For kjøp av trekkerøret betaler xxx kr xxx,-. Prisen gjelder xxx m veg. Prisen justeres 

på bakgrunn av endelig oppmåling. 
 

7. Foreliggende tillatelse, rettigheter eller forpliktelser ihht avtalen kan ikke overdras til 
andre uten skriftlig samtykke. 

 
8. xxx tingrett vedtas som verneting for eventuelle tvister om forståelse og 

gjennomføring av avtalen. 
 
 
 
 
……., den ………..      Ørje, den xxx 
 
…………………………….     …………………………….. 
For xxx       For Marker kommune 
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Justering av investeringsbudsjett 2013  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/13 Formannskapet 28.02.2013 
/ Kommunestyret  
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Investeringsbudsjettet for 2013 justeres for følgende prosjekter: 
 

Kontering  Prosjekt  Sum*

Prosj. 380  Vedlikehold helsestasjon  116 000

Prosj. 511  ENØK kommunale bygg  1 871 000

Prosj. 512  Kloakkledningsnettet   537 000

Prosj. 516  Utvidelse Sletta industriområde  149 000

Prosj. 518  Renseanlegg Svendsby  2 400 000

Prosj. 536  Tilfluktsrom rådhuset 212 000

Prosj. 539  Båtcafe i Tangen 2 400 000

Prosj. 510  Sentrumstiltak 68 000

Prosj. 203  Vegger/vinduer skole 810 000

Sum    8 563 000
*Inkludert merverdiavgift 
 
2. Prosjekter som videreføres finansieres tilsvarende tidligere respektive vedtak om bruk av 

lån, fonds, tilskudd og gjennom kompensasjon for merverdiavgift. 
 
 
 
Bakgrunn: 
 

De investeringsprosjekter fra budsjett 2012 og eventuelt tidligere år som av ulike årsaker ikke 
ble sluttført dette året, må budsjetteres på nytt i 2013 dersom de ønskes gjennomført helt eller 
delvis. Da regnskapet for 2012 ikke forelå når budsjett 2013 ble behandlet og vedtatt i 
desember i fjor, var det ikke mulig å få med ikke gjennomførte prosjekter allerede da. Med 
bakgrunn i urevidert regnskap for 2012 fremmer derfor rådmannen forslag om justeringer av 
investeringsbudsjettet for 2013 her. 
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Vurdering: 
 

Etter gjennomgang av budsjetterte, men ikke fullt ut gjennomførte prosjekter foreslår 
rådmannen videreføring slik: 
 

Kontering  Prosjekt  Sum*

Prosj. 380  Vedlikehold helsestasjon  116 000

Prosj. 511  ENØK kommunale bygg  1 871 000

Prosj. 512  Kloakkledningsnettet   537 000

Prosj. 516  Utvidelse Sletta industriområde  149 000

Prosj. 518  Renseanlegg Svendsby  2 400 000

Prosj. 536  Tilfluktsrom rådhuset 212 000

Prosj. 539  Båtcafe i Tangen 2 400 000

Prosj. 510  Sentrumstiltak 68 000

Prosj. 203  Vegger/vinduer skole 810 000

Sum    8 563 000
 

*Inkludert merverdiavgift 
 
 
Budsjettet justeres etter dette slik: 
 

      Økning (+) Økning (-)    

Kontonummer   Opprinnelig/
Reduksjon 

(-) 
Reduksjon 

(+) 
Budsjett 

etter 

Art/Ansv/Funk/Akt/Pro Beskrivelse  budsjett Utgifter Inntekter justering 

0230 5110 232 380  Vedl.h.helsestasjon bygg  0 93 000  0 93 000

0429 5110 232 380  Vedl.h.helsestasjon mva  0 23 000  0 23 000

1570 5110 232 380  Vedl.h.helsestasjon til inv  0 23 000  0 23 000

1728 5110 232 380  Vedl.h.helsestasjon komp  0 0  ‐23 000 ‐23 000

0970 5110 232 380  Vedl.h.helsestasjon fra drift  0 0  ‐23 000 ‐23 000

0940 5110 232 380  Vedl.h.helsestasjon fond  0 0  ‐93 000 ‐93 000

        

0230 5110 130 511  ENØK tiltak 3 200 000 1 500 000  0 4 700 000

0429 5110 130 511 ENØK tiltak mva 800 000 371 000  0 1 171 000

1570 5110 130 511 ENØK tiltak til inv 800 000 371 000  0 1 171 000

1728 5110 130 511 ENØK tiltak komp ‐400 000 0  ‐371 000 ‐771 000

0970 5110 130 511 ENØK tiltak fra drift ‐400 000 0  ‐371 000 ‐771 000

0910 5110 130 511 ENØK tiltak lån ‐3 200 000 0  ‐1 500 000 ‐4 700 000

        

0250 5102 253 512 Kloakkled.nett 1 300 000 537 000  0 1 837 000

0910 5102 253 512 Kloakkled.nett lån ‐1 300 000 0  ‐537 000 ‐1 837 000

        

0230 5110 325 516 Utvidelse Sletta  0 149 000  0 149 000

0950 5110 325 516 Utvidelse Sletta fond 0 0  ‐149 000 ‐149 000

        

0230 5102 350 518 Renseanl Svendsby 0 2 400 000  0 2 400 000

0890 5102 350 518 Renseanl Svendsby overfør 0 0  ‐1 600 000 ‐1 600 000
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0910 5102 350 518 Renseanl Svendsby lån 0 0  ‐800 000 ‐800 000

        

0230 5110 130 536 Tilfluktsrom rådhuset 0 170 000  0 170 000

0429 5110 130 536 Tilfluktsrom rådhuset mva 0 42 000  0 42 000

1570 5110 130 536 Tilfluktsrom rådhuset til inv 0 42 000  0 42 000

1728 5110 130 536 Tilfluktsrom rådhuset komp 0 0  ‐42 000 ‐42 000

0970 5110 130 536 Tilfluktsrom rådhuset fra dr 0 0  ‐42 000 ‐42 000

0950 5110 130 536 Tilfluktsrom rådhuset fond 0 0  ‐170 000 ‐170 000

      

0285 7600 325 539 Båtcafe i Tangen 0 2 400 000  0 2 400 000

0910 7600 325 539 Båtcafe i Tangen, lån 0 0  ‐2 400 000 ‐2 400 000

      

0230 7600 325 510  Sentrumstiltak 200 000 55 000  0 255 000

0429 7600 325 510 Sentrumstiltak mva 50 000 13 000  0 63 000

1570 7600 325 510 Sentrumstiltak til inv 50 000 13 000  0 63 000

1728 7600 325 510 Sentrumstiltak komp ‐50 000 0  ‐13 000 ‐63 000

0970 7600 325 510 Sentrumstiltak fra drift ‐50 000 0  ‐13 000 ‐63 000

0910 7600 325 510 Sentrumstiltak lån ‐200 000 0  ‐55 000 ‐255 000

      

0250 5110 222 203 Vegger/vinduer skole 0 650 000  0 650 000

0429 5110 222 203 Vegger/vinduer skole mva 0 160 000  0 160 000

1570 5110 222 203 Vegger/vinduer skole til inv 0 160 000  0 160 000

1728 5110 222 203 Vegger/vinduer skole komp 0 0  ‐160 000 ‐160 000

0970 5110 222 203 Vegger/vinduer fra drift 0 0  ‐160 000 ‐160 000

0910 5110 222 203 Vegger/vinduer lån 0 0  ‐650 000 ‐650 000

SUM  800 000 9 172 000 -9 172 000 800 000
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VEDLEGG 4 Felles work-shop 


Resultater fra felles RAM- workshop 16.mars 2012 
Det ble gjennomført SWOT-analyser av de ulike temaene. Deltakerne kunne selv velge tema, 
slik at man i etterkant kan se hvilke temaer som er mest interessante for kommunene. 
Vi fikk klarhet i hvilke temaer kommunene er opptatt av, hvilke styrker området har, og 
hvilke utfordringer man har i området. Resultatene av SWOT-analysen skal vi ta med oss inn 
i idé-prosessen, og bruke som utgangspunkt for det videre arbeidet. 
SWOT-analysene viser at næringsutvikling og infrastruktur er noe man er opptatt av. 
Ungdom og skole, stedsutvikling, folkehelse, landbruk, turisme og innflytting var temaer også 
temaer som kom opp. 
 


Næringsutvikling og infrastruktur 
Det kom fram at man i de tre kommunene har arealer nok, og byggeklare tomter som venter 
på å bli brukt. Man har også Fv-21 og E18, og nærhet til både Sverige og Oslo. Det ble sett på 
som både en styrke og svakhet. Det er en utfordring å konkurrere med Sverige som har lavere 
lønnsnivå og lavere priser. Det kom også fram at Fv-21 har dårlig standard og derfor blir 
vanskelig å bruke for bedrifter som er avhengige av gode transportmuligheter og pendlere. 
Et annet viktig punkt var at utdanningsnivået er lavt i kommunene, og at man ønsker å få de 
som flytter ut for å ta høyere utdannelse tilbake i kommunene etter endt utdannelse. Mange av 
dem blir avhengig av å pendle, og man var opptatt av å legge til rette for pendlerne og jobbe 
for dempe pendlingen. Man mente man ikke hadde et godt nok kollektivtilbud ut av regionen, 
og det ble blant annet foreslått å se på koordinert pendling og bestillingsruter. 
Det kom også fram at man ikke har gode nok bredbåndsforbindelser i de tre kommunene. 
Man har god nok dekning, men for lav hastighet og kvalitet. Dette er et svært viktig poeng. 
Bedrifter som vil etablere seg, pendlere som har hjemmekontor og privatpersoner er helt 
avhengig av god og stabil nett-tilgang. Gode bredbåndsforbindelser kan være med å dempe 
pendlingen. 
Utgangspunkt for videre arbeid: 
Hva kan man gjøre for å tilrettelegge for unge med høy utdannelse som ønsker å flytte 
tilbake? 
Hva kan man gjøre for pendlerne? 
Hva kan man gjøre for å dempe pendlingen? 
Hva kan man gjøre for bedrifter som ønsker å etablere seg? 
Bør det lages en egen plan for bredbånd? 
 


Ungdom og skole 
Trygge oppvekstvilkår ble trukket fram som en av områdets største styrker. De tre 
kommunene har et rikt og godt foreningsliv med idrettsklubber og kulturhus, men samtidig 
mente man at det manglet et tilbud til de ungdommene som ikke finner seg til rette i 
foreningene. Et manglende kollektivtilbud og store avstander ble også sett på som en 
utfordring. Man ønsket seg et bredere kollektivtilbud så ungdommen kan komme seg enkelt 
og trygt til byene og tilbake igjen. «Hjem for 50» var et av forslagene. 
Man må også flytte ut eller reise langt for å få utdanning. Rømskog har ikke egen 
ungdomsskole, ingen av kommunene har VGS eller høyere utdanningsinstitusjoner. Man så 
det som positivt at de unge må ut og oppleve verden, men man så det som en utfordring å få 
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dem til å komme tilbake igjen. «Dannelsesreisen» kom opp som et begrep, og det er et godt 
utgangspunkt for arbeidet med en «tilbakeflytter-kampanje». 
Det kom fram at man var opptatt av å få skole inn som en egen del av planstrategien, og legge 
en egen strategi for innhold i skolen. Man var opptatt av å få en naturlig overgang mellom de 
forskjellige trinnene. 
Analysen viste at man oppfatter det som positivt at man har skoler som er små og 
oversiktlige. Det er trygt for elevene. Problemet er at man bare har èn skole i hver kommune. 
Man kan ikke velge å bytte skole hvis man skulle få problemer. Faller barna utenfor, må man 
evt flytte til en annen kommune for å løse problemet. 
Utgangspunkt for videre arbeid: 
Kollektivtilbud for unge. Hva kan man gjøre? Hjem for 50? 
Hvordan får man unge til å flytte tilbake til hjemkommunen igjen? Dannelsesreise-kampanje? 
Hva skal inn i skoleplanen? Hvem skal arbeide med dette? 
Hvordan kan man tilrettelegge for de som faller utenfor i skolen og blir presset til å flytte? 
Bør man ha en helt egen plan for dem? 
 


Folkehelse 
Under tema folkehelse kom frivillighet fram som det klart sterkeste kortet. Man har 
frivillighetssentraler i både Marker og Aremark som fungerer som et lim i bygda. De gjør mye 
positivt for både den fysiske og psykiske helsen, og tilrettelegger for lokale lag og foreninger. 
De utgjør en stor ressurs.  
Utgangspunkt for videre arbeid: 
Et godt poeng som kom fram er at frivillighet dør ved tvang og lever under lyst. Hvordan kan 
man styrke de frivillige organisasjonene uten å drepe frivilligheten? 
Hvilke andre utfordringer har man på folkehelse?  
 
Landbruk 
Under tema landbruk kom det fram at man har store naturgitte ressurser, men en ensidig 
utnytting av arealet. Man er en stor råvareprodusent men driver lite foredling selv. 
Utgangspunkt for videre arbeid: 
Hvordan kan man styrke produsentene som allerede finnes?  
Hvordan kan manutvikle nye typer produksjon og nye næringer?  
Og hvordan kan man tilrettelegge for at man også kan drive med foredling av råvarene i egen 
kommune? 
 


Turisme 
Under tema turisme ble selvfølgelig Haldenvassdraget trukket fram. Krepsepest er en 
utfordring som gjør at man ikke får utnyttet vassdraget maksimalt og må stenge slusene. 
Utgangspunkt for videre arbeid: 
Hvordan kan man utnytte alt man allerede har? Hvordan kan man videreutvikle tilbudet? 
Hvilke tilbud kan man gi turistene så de får en helhetlig opplevelse? (Overnatting, mat, 
shopping, attraksjoner, andre aktiviteter).  
 


Rømskog 


Rømskog var den eneste kommunen som gjorde en SWOT-analyse av seg selv. 
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Det kom fram at man hadde Fv-21 som innfartsåre, og at man så det som en styrke at det er 
en asfaltert vei med mye fin natur rundt. Den er dessverre i dårlig stand, og det begrenser 
tursime og tilflytting.  
Det kom også fram at man mangler avløp, og trenger å utvide og få kontroll over utslippene. 
Det er spredt boligbygging og spredte utslipp. Man mangler økonomien til å gjøre noe med 
dette. 
 


VIDERE ARBEID 
1. Det ble avtalt at konsulentene nå avtaler besøk i hver enkelt kommune, for å gjøre mer 


utdypende kommunevise SWOT-analyser – jf inndelingen i grunnlag og fremdriftsplan for 


felles planstrategi s. 2 (vedlagt). 


2. Deretter vil konsulentene utarbeide et første forslag til felles planstrategi, og sende dette til 


de 3 kommunene for gjennomgang og kommentarer. Eventuelle justeringer/ revisjoner 


foretas. 


3. Forslaget behandles av styringsgruppen, og meldes deretter som sak til fylkeskommunens 


regionale planforum (orientering, gjennomgang og tilbakemeldinger). 


4. De respektive formannskap i kommunene behandler forslaget til felles planstrategi – med 


påfølgende åpent informasjonsmøte med befolkningen. 


5. Endelig forslag settes opp som orienteringssak i de respektive formannskapene, og det foretas 


en eventuell samordning med fylkeskommunens forslag til vedtak av regional 


planstrategi (Fylkeskommunen har planlagt vedtak og innsending til godkjenning av 


regjeringen i september/ oktober.) 


6. Siste behandling i styringsgruppen, med påfølgende kunngjøring/ annonse av 


kommunestyrets behandling (30 dager i forkant). 


7. Endelig vedtak av planstrategien i de 3 kommunestyrene. 
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VEDLEGG 5 Lovgrunnlag og kommentarer 


 


§ 10-1 Kommunal planstrategi  


Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 


utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens 


strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, 


sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.  


Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale 


organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt 


som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 


dager før kommunestyrets behandling. 


Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne 


skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta 


stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om 


gjeldende planer bør revideres eller oppheves.  


Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart 


av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.  


Lovkommentar til kommunal planstrategi 


Formålet med den kommunale planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen 


bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen.  


Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å 


fastlegge det videre planarbeidet.  


Kommunen har nå fått plikt til å utarbeide kommunal planstrategi minst én gang i hver 


valgperiode og vedta den senest innen ett år etter kommunestyrets konstituering. Det er viktig 


at dette arbeidet starter tidlig etter at kommunestyret er konstituert. Det gir det nye 


kommunestyret mulighet for å vurdere og ta stilling til hvilke planoppgaver som er viktige å 


arbeide med i kommunestyreperioden. 


Kommunal planstrategi skal omfatte kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av 


kommunesamfunnet. Det gjelder både langsiktig arealbruk, sektorenes virksomhet og en 


vurdering av kommunenes planbehov i valgperioden. Strategien bør inneholde: 


• redegjørelse for utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø, 


• drøfting av hovedtrekkene i en langsiktig arealstrategi (prinsipper for romlig utvikling), 


både for å ivareta samordning, utbygging og vern av områder ), 


• vurdering av sektorenes planbehov, og 


• vurdering av prioriterte planoppgaver og behovet for revisjon av kommuneplanens 


samfunnsdel og arealdel. 
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Retningslinjer for langsiktig arealbruk skal inngå som del av strategien og danne basis for det 


mer konkrete arbeidet med kommuneplanens arealdel. Den langsiktige arealstrategien skal 


vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, og angi langsiktige 


utviklingsretninger i kommunen og områder for særlig utvikling og vern for å ivareta de 


arealhensynene som framgår av § 3–1. 


Beskrivelsen av miljøutfordringene skal vise hva som er status og hva som er utviklingen de 


siste fire år, og drøfte kommunens miljøutfordringer i dette perspektivet. Beskrivelsen skal gi 


en omtale av utslipp av klimagasser, støy og lokal luftforurensning, avfall og energiforbruk, 


biologisk mangfold og kultur og kulturminner. Den enkelte kommune kan tilpasse 


beskrivelsen ut fra lokale forhold. I arbeidet med planstrategien kan kommunen bygge på 


kommunenes miljøstatus og indikatorer som rapporteres gjennom KOSTRA, samt sektorenes 


kunnskap om helse og miljøforhold, jf. § 1–4 i kommunehelsetjenesteloven. Planstrategien 


kan også inneholde en beskrivelse av status for universell utforming i kommunen. Også på 


dette området vil kommunen kunne bygge på data fra KOSTRA. Det er i hovedsak opp til den 


enkelte kommune å bestemme hvor omfattende og detaljert planstrategien skal være, ut fra de 


behov som foreligger. Omfanget og detaljeringsgraden skal ikke være mer omfattende enn 


nødvendig for å ta stilling til om gjeldende kommuneplan fortsatt skal gjelde uten endringer, 


eller om den skal revideres helt eller delvis. Det betyr at innholdet av strategien vil være 


forskjellig fra kommune til kommune, avhengig av forholdene på stedet og hva som er gjort 


av planarbeid tidligere. I praksis vil derfor vedtaket om planstrategien måtte angi 


hovedrammer og viktigste satsinger, og det må legges opp til en fleksibilitet i forhold til 


endrede behov og forutsetninger underveis. 


Dersom situasjonen er oversiktlig, kan planstrategien gis et innhold og en behandling som 


tilfredsstiller kravene til planprogram for kommuneplanen. Strategien må i slike tilfeller følge 


behandlingsreglene for planprogram i bestemmelsene om kommuneplan, jf. § 11-13. 


For å få en bred forankring av strategien vil det være av betydning at synspunkter fra statlige 


og regionale organer, nabokommuner og befolkning på vurderingene og prioriteringene i 


strategien er kjent når kommunestyret skal fatte sitt vedtak. Det er derfor plikt til å innhente 


synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Det gir også statlige og 


regionale myndigheter mulighet til å spille inn sine behov for kommunale planavklaringer i 


perioden. Det er opp til kommunen selv å bestemme hvordan synspunktene skal innhentes, 


men disse myndighetene bør ha reell mulighet til å fremme sine syn. Det er ikke adgang til å 


fremme innsigelse mot forslag til kommunal planstrategi. Det vil i praksis være viktig for 


kommunen å oppnå tilslutning til den kommunale planstrategien fra andre myndigheter, fordi 


det ellers lett kan oppstå problemer i senere planlegging.  


Av loven framgår det også at kommunen bør legge opp til bred medvirkning og allmenn 


debatt som grunnlag for behandlingen. Dette vil være i samsvar med retningslinjene i lovens 


kapittel 1. Det er særlig fornuftig hvis kommunen f.eks. står overfor vanskelige strategiske 


valg som befolkningen har engasjert seg sterkt i, eller kommunen er i en fase med store 


forandringer. Men kommunen har ikke en rettslig plikt til dette. Det eneste rettslige krav til 


saksbehandlingen er at forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager 
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før kommunestyrets behandling. Hensikten er å sikre en mulighet for alle interesserte å 


fremme synspunkter før sluttbehandlingen. 


Prosessen rundt planstrategien må ses i sammenheng med om kommunen ønsker å legge opp 


til revisjon av kommuneplanen eller ikke. Dersom kommunen beslutter å videreføre 


gjeldende kommuneplan, vil det være naturlig å legge opp til en mer omfattende diskusjon 


rundt kommunal planstrategi, siden dette da blir den eneste anledningen til å få fram 


synspunkter rundt kommunens prioriteringer og utfordringer. Tilsvarende vil en kommune 


som legger opp til en kommuneplanrevisjon, kunne bruke kommuneplanprosessen til 


grundigere diskusjoner og medvirkning. 


Et vedtak om kommunal planstrategi bør omfatte kommunens eget planarbeid, og bistand til 


og oppfølging av private planer. Vedtaket kan gjelde igangsetting av en fullstendig 


kommuneplanrevisjon eller begrense seg til revisjon av arealdelen og revidering eller 


utarbeiding av kommunedelplaner for bestemte sektorer eller tema. Det kan også gjelde 


igangsetting av viktige reguleringsplaner som oppfølging av strategien. Planstrategien kan 


bidra til forutberegnelighet om hvilke private planinitiativ som kan forventes å få positiv 


mottagelse. Private planinitiativ vil likevel kunne fremmes uavhengig av planstrategien, og 


kan ikke avvises utelukkende med henvisning til denne. I praksis vil vedtaket om planlegging 


i planstrategien måtte angi hovedrammer og viktigste satsinger, og det må legges opp til en 


fleksibilitet i forhold til endrede behov og forutsetninger undervegs. 


Kommunal planstrategi har ingen direkte rettsvirkning i forhold til kommunens innbyggere, 


men gir føringer for det videre planarbeidet i kommunen. Selv om planstrategien f.eks. sier at 


en del av kommuneplanens arealdel skal tas opp til revisjon, kan grunneiere fortsette å bygge 


i medhold av gjeldende arealdel eller reguleringsplan i den utstrekning disse planene gir 


grunnlag for det. Kommunen må ev. legge ned midlertidig forbud mot tiltak etter § 13–1 for å 


hindre dette. Gjennom vedtak av kommunal planstrategi kan kommunen også ta stilling til 


om det er reguleringsplaner som bør oppheves eller endres i planperioden. Dette er et 


foreløpig varsel om slik oppheving; endelig vedtak må gjøres for den enkelte plan etter 


reglene i kapittel 12. Det kan gjelde gamle planer som er i strid med nasjonale føringer, for 


eksempel planer som åpner for uheldig bygging i strandsonen. 


Kommunen kan revidere planstrategien i løpet av perioden etter behov. Planstrategien er ikke 


formelt bindende for kommunen og kan fravikes hvis det er gode grunner for det. Dersom 


kommunen ønsker å avlyse eller utsette en større planoppgave som inngår i planstrategien, 


bør dette skje gjennom endring av planstrategien der de ordinære prosessregler følges. Det er 


imidlertid ingen plikt til å foreta slik endring. 


Kommunen kan likevel når som helst sette i gang nytt planarbeid ut over planstrategien.  


Avklaring av planbehovet vil da skje gjennom den ordinære planprosessen. 
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VEDLEGG 6 Kommuneplankart 


6.1 Kommuneplankart Rømskog 2008 - 2019 
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6.2 Kommuneplankart Aremark 2007- 2019 
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6.3 Kommuneplankart Marker 2005 – 2017 
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6.4 Kommunedelplan Ørje 2007 - 2019 
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VEDLEGG 7 Relevant lovverk, planer, veiledningsmateriale, 


utredninger og avtaler 


 
• Miljøverndepartementet: T-1497, Nasjonale forventninger til regional og kommunal 


planlegging (Kongelig resolusjon 24.06.2011) – jf PBL § 6-1. 


• Plan- og bygningsloven: § 10-1 Kommunal planstrategi 


• Plan- og bygningsloven: Kap. 9 Interkommunalt samarbeid 


• Miljøverndepartementet: Veileder kommunal planstrategi, september 2011. 


• Statistikkgrunnlag 2011 – Østfold analyse, grunnlag for fylkeskommunens planstrategi 


• Idégrunnlag: Trans In Form (idéer til sentrumsutvikling) 


• Kommuneplanene, arealdel og samfunnsdel 


• Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning: Evaluering av kommunenes felles 
arbeid 


• Regionalpark Halden 


• Felles energi- og klimaplan 


• Utviklingsavtale – Mål og satsningsområder 


• Oppsummering av felles formannskapsmøter 


• Strategisk næringsplan Indre Østfold 2010- 2013 


• Telemarksforskning: Reisen til Indre Østfold – Presentasjon av et scenarieprosjekt 


• Telemarksforskning: Aktivitetsbarometeret 2011 


• Østlandsforskning: Indre Skandinavia i et Florida-perspektiv (ØF-notat nr 01/2012) 


• KS: Inspirasjonshefte om kommunale planstrategier 
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Felles kommunal planstrategi for  


Rømskog, Marker og Aremark kommuner 
 


1. INNLEDNING 


1.1 Bakgrunn 


Det er etablert en felles prosess for de tre kommunene (jf PBL kap. 9), der de tre kommunene 
har stilt med sine respektive fagpersoner og kommunale ledere med beslutningsmyndighet. 
Som styre (jf PBL § 9-2) for utarbeidelsen av felles planstrategi, ble Grenserådet oppnevnt 
Rømskog, Marker, Aremark).  
Hver kommune har hatt ansvar for at saksbehandlingsreglene følges innenfor sitt område. 
Kommunene har levert nødvendig bakgrunnsdokumentasjon som har gitt grunnlag for arbeidene 
(vedtak, saker, notater, møtereferater og gjeldende kommuneplaner, samt annen aktuell 
informasjon). 
Felles planstrategi behandles og vedtas av de respektive kommunestyrer. 


1.2 Målsetting for planstrategi RAM 


Overordnet målsetting:  
Øke regionens konkurransekraft i forhold til næringsutvikling, opplevelser og bosetting. 
Uttrykt slik:  
Gjennom engasjement og deltakelse vil vi arbeide for å utvikle en attraktiv region der folk 
finner seg til rette og trives, og der menneskene og de naturgitte ressursene er i sentrum.  


1.3 Lovens krav til innhold/ tema i kommunal planstrategi 


Drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunenes planbehov 
i valgperioden. 


1.4 Temaer som er vurdert/ lagt til grunn i planstrategien 


• Stedsutvikling  
• Levende bygder 
• Næringsutvikling 
• Infrastruktur 
• Klima (henvisning til foreliggende felles Energi- og klimaplan for Indre Østfold: 50 


konkrete tiltak i kommende periode) 
• Folkehelse 
• Internasjonalt samarbeid 
• Regionalpark Haldenkanalen 
• Ungdom 
• Utvikling av landbruket 
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1.5 Inndeling av interkommunal planstrategi RAM 


Todelt inndeling: 
1. Interkommunal felles planstrategi 
Omfatter fellesområdene og overordnede planstrategier for kommunene i grenseregionen. 
 
2. Kommunale planstrategier 


• Rømskog 
• Areamark 
• Marker 


 
Tema arbeidene med felles interkommunal planstrategi (1):  


• Langsiktig arealbruk og utviklingsretninger 
- Stedsutvikling 
- Levende bygder 
- Næringsutvikling 
- Infrastruktur 
- Landbruk 


• Miljøutfordringer (bygge på miljøstatus og utvikling siste 4 år, KOSTRA) 
- Klima, støy og utslipp 
- Avfall og energibruk 
- Folkehelse 
- Natur og landskap, biologisk mangfold 
- Kultur og kulturminner 
- Universell utforming 


• Befolkning 
- Bosetting 
- Ungdom 
- Arbeid 
- Opplevelser (turisme og fritid) 


 
Tema for arbeidene med kommunevis planstrategi (2): 


• Sektorenes virksomhet 
- Helse og sosial 
- Kultur og idrett 
- Beredskap 
- Teknisk 


• Kommunalt planbehov 
- Kommunedelplaner (areal) 
- Tematiske kommunedelplaner 
- Virksomhetsområder 
- Reguleringsplaner 


• Befolkning 
- Bosetting 
- Ungdom 
- Arbeid 
- Opplevelser (turisme og fritid) 
- Omdømmebygging 
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1.6 Organisering 


• Innleid prosjektleder (Halden Arkitektkontor AS) 
• Administrativ prosjektgruppe  
• Politisk styringsgruppe 
• De respektive kommunestyrene fatter vedtak 


1.7 Prosess og fremdrift 


• Februar 2012: Oppstartsmøte, formell konstituering/ oppnevning av arbeidsgruppe og 
styringsgruppe. Beslutning om prosess og fremdrift. 


• 12. mars 2012: Fylkeskommunal workshop for kommunene om tema og innhold i den 
regionale planstrategien (Adm. prosjektgruppe og politisk styringsgruppe deltar etter 
behov/ ønske). 


• 16.mars 2012: Work-shop i styringsgruppa (Grenserådet). Metode Spin (organisering av 
kreativ prosess) og SWOT (styrke, svakhet, mulighet, begrensning). Adm. 
prosjektgruppe og politisk styringsgruppe. Vedlegg 4. 


• 7.mai 2012: Work-shop Rømskog. SWOT-analyse.  


• 21.mai 2012: Work-shop Marker. SWOT-analyse.  


• 29.mai 2012: Work-shop Aremark. SWOT-analyse.  
• August 2012: Kommunen utarbeider: 


- En samlet oversikt over de gjeldende vedtatte planer og utredninger/ rapporter 
man har pr. dato.  


- En oversikt over planer/ utredninger/ rapporter som er under utarbeidelse, eller 
planlagt igangsatt på det nærmeste.  


- En oversikt over eventuelle lovpålagte planer/ utredninger som mangler/ skulle 
ha vært laget. 


- En ønskeliste over eventuelle planer eller utredninger man kunne tenke seg å 
ha hatt. 


• 20.september 2012: Behandling av utkast til felles planstrategi i styringsgruppa 
(Grenserådet). 


• 19.oktober 2012: Vedtak av Østfold fylkeskommunens regionale planstrategi – 
innsendelse til regjering for godkjenning. 


• 14. november 2012: Felles formannskapsmøte som behandler forslaget til felles 
planstrategi. Oversendelse til fylkeskommunens regionale planmøte (orientering, 
gjennomgang og tilbakemeldinger). 


• 20. november 2012: Behandling av forslaget i regionalt planmøte – Østfold 
fylkeskommune. Påfølgende revisjoner etter tilbakemeldinger. 


• Desember 2012: Siste behandling i styringsgruppen/ formannskapene, med 
påfølgende kunngjøring/ annonse av kommunestyrets behandling (30 dager i forkant). 


• Februar 2013: Endelig vedtak av planstrategien i de 3 kommunestyrene. 
(Fylkesmyndighetene har ikke anledning til å fremme innsigelse til planstrategien – 
men det forutsettes samarbeid og tilslutning. Planstrategien har heller ikke direkte 
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rettsvirkning i forhold til innbyggerne.) Ved behandlingen skal de respektive 
kommuner ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal 
revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan 
herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i 
valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 


 


1.8 Resultat og oppfølging 


Kommunal planstrategi vedtas i de respektive kommunestyrer (skal skje hver valgperiode – 
hvert 4.år) i henhold til PBL § 10-1. 
Legges til grunn for fremstilling (rullering) av kommuneplanens samfunnsdel. 
Legges til grunn for fremstilling (rullering) av kommuneplanens arealdel. 
Legges til grunn for igangsetting av tematiske kommundelplaner, eller kommunedelplaner for 
utvalgte områder (kan også være kommunegrense-overskridende). 
Legges til grunn for planrevisjon/ oppheving av gjeldende reguleringsplaner, samt behov for 
nyregulering. 
Legges til grunn for videreføring av samarbeidsprosjekter de tre kommunene imellom. 
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2. INTERKOMMUNAL FELLES PLANSTRATEGI 


2.1 Regionale utfordringer 


Etableringen av Grenserådet dokumenterer erkjennelsen av at de tre kommunene står sterkere 
sammen som region - der man ser arealutvikling, arbeidsmarked, bosetting, infrastruktur, 
turisme og offentlige tjenester samlet - enn om de tre relativt små kommunene skulle operere 
hver for seg. Imidlertid må man også ta inn over seg at Marker i denne sammenheng relativt 
sett er ”storebror”, og at Rømskog er ”lillebror”. 
Det kan også være en utfordring for dette samarbeidet at Rømskog i praksis på en del 
områder har tettere samarbeid med Aurskog-Høland/ Bjørkelangen enn til Marker/ Ørje 
tettsted, og til dels at Aremark samarbeider på en del områder med Halden kommune. 
Imidlertid er dette ikke til hinder for videreføring av det etablerte RAM-samarbeidet, ledet av 
Grenserådet. Slik sett er det viktig å innta en praktisk og økonomisk holdning, der samarbeid 
både mot nord og syd kan benyttes videre. 
 
For RAM-kommunene blir det sentralt å stå samlet, også i forhold til den fylkeskommunale 
senterstrukturen, og hvordan man opptrer i forhold til statlige og fylkeskommunale 
myndigheter og bevilgninger.  
Arbeidet med å fremstå som en RAM-region videreføres og styrkes. Ørje må rendyrkes videre 
som et region-senter, også i forhold til Østfolds senterstruktur. Dette er i tråd med sentrale 
ATP-prinsipper, og det må arbeides for å øke bevisstheten om dette på statlig og 
fylkekommunalt nivå. Arbeidet med RAM-planstrategien har vist at de tre kommunene 
holder et høyt nivå på service, tilbud til befolkningen, boforhold og tilrettelegging for 
næringsutvikling. 
Det er en utfordring at dette er en ”bevart hemmelighet” som må kommuniseres bedre, også i 
forhold til å få i gang en sårt tiltrengt utbygging av infrastrukturen. På grunn av et relativt 
beskjedent befolkningstall i forhold til andre press-kommuner, kommer regionen ofte til kort. 
Det må en bevisstgjøring til for å få frem for statlige og fylkeskommunale bevilgende 
myndigheter at satsing og vekst i regionen vil dempe det samlede press som 
Oslofjordregionen opplever. 
Utvikling er et resultat av valg og beslutninger, ikke et ubønnhørlig resultat av fremskrivning 
av trender. 
 


2.2 Regional planstrategi for Østfold 


Østfold fylkeskommunen har planlagt vedtak av sin regionale planstrategi for Østfold den 19. 
oktober 2012 – med påfølgende oversendelse til regjering for godkjenning. 
Disse nedenstående målene/ utfordringene er hentet fra den fylkeskommunale strategien og 
legges til grunn for felles planstrategi RAM. Det forutsettes at fylkeskommunen følger dette 
opp i samarbeid med kommunen, og at dette også legges til grunn ved revisjonen av 
fylkesplanen, og øvrige fylkeskommunale planer. Spesielt viktig blir det å få RAM-regionen 
inn i regional transportplan, som fylkeskommunen har under utarbeidelse – planlagt ferdig 
2012. Her fremgår det av regional planstrategi at fylkeskommunen utarbeider denne i 
samarbeid med en rekke etater og organisasjoner, dog uten at kommunene er nevnt her. 
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2.2.1 Samferdsel og infrastruktur 


• Et moderne transportnett som sørger for en god integrasjon med resten av Osloregionen og 
gode forbindelser til Sverige.  


• Gode interne forbindelser innenfor fylket. 
• Et samferdselssystem, som sammen med arealbruken i fylket, legger til rette for mindre bruk 


av personbil og at en større andel av godstransport skjer på sjø og jernbane, slik at de 
samlede CO2 utslippene fra sektoren reduseres.  


• Tilstrekkelig kapasitet til å ivareta befolkningsveksten i fylket. 
• Krav til standard på infrastrukturen som ivaretar hensyn til fremkommelighet for alle og 


trafikksikkerhet. 
• Sykkel- og gangveier som legger til rette for mer fysisk aktivitet og dermed bedre folkehelse. 


2.2.2 By- og tettstedsutvikling 


• Behovet for å skape gode boområder og attraktive områder for næringsvirksomhet for å møte 
befolkningsvekst og utvikling innenfor næringslivet.  


• Helhetlig arealplanlegging på tvers av kommunegrenser med effektiv arealbruk og fortetting 
med kvalitet, for å ivareta en bærekraftig by- og tettstedsutvikling og gode bo- og 
oppvekstmiljøer.  


• Ivaretakelse av kulturlandskap, kulturmiljøer i byene, kulturminner, jordressurser og 
rekreasjonsområder.  


• Sammenhengen mellom eksisterende infrastruktur, fremtidig infrastruktur og fremtidig by- og 
tettstedsutvikling.  


2.2.3 Verdiskapning og næringsutvikling 


• Behovet for å møte kravene til kompetanse i næringslivet både innenfor de nye 
kunnskapsintensive næringer og økende krav til kunnskap innenfor eksisterende næringer.  


• Være attraktiv for den mest kompetente delen av arbeidsmarkedet (”de gode hodene”), og 
dermed tiltrekke flere bedriftsetableringer.  


• Utnytte Østfolds strategiske plassering som en del av Osloregionen, og som en port til 
Sverige og resten av Europa.  


• Omstilling innenfor tradisjonell industri og landbruk for å møte tøffere krav til produktivitet.  


2.2.4 Klima, natur, kulturmiljø og landskap 


• Legge til rette for et transportmønster som innebærer mindre utslipp av CO2 og annen 
forurensning fra transportsektoren.  


• Øke andelen avfall som resirkuleres.  
• Beskytte artsmangfold og opprettholde tilgang til friluftsområder ved å begrense inngrep i 


utmark og uberørt natur.  
• Fortsette arbeidet med å redusere avrenning til vassdrag.  
• Ta vare på kulturminner og kulturlandskap, ikke minst i pressområdene.  


2.2.5 Kultur 


• Styrke kvaliteten og innholdet i kulturtilbudet  
• Styrke formidlingen av kunst og annen kultur  
• Bidra til utvikling av kunst  
• Etablere nye åpne kulturarenaer  
• Legge til rette for opplevelsesbasert og kulturbasert næring  
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2.2.6 Grunnopplæring og kompetanse 


• Økt satsing på kvalitetsfremmende samarbeid i grunnopplæringen  
• Øke andelen som tar videregående opplæring.  
• Øke andelen som gjennomfører videregående opplæring på normert tid. 
• Øke kvaliteten i utdanningstilbudet slik at standpunktkarakterene forbedres. 
• Øke kvaliteten på fagopplæring og opplæring i bedrift. 
• Øke andelen elever som tar høyere utdanning. 
• Styrke høyere utdanning og forskning i Østfold.  


2.2.7 Oppvekst, levekår og folkehelse 


• Over tid redusere andelen i befolkningen som er uføretrygdet. 
• Redusere sykefravær. 
• Redusere forekomsten av livsstilsykdommer og medisinbruk. 
• Andre tiltak for å forlenge levealderen blant innbyggerne. 
• Styrke tannhelsetjenesten i takt med økende befolkning og som en del av arbeidet for å 


forbedre folkehelse og levekår. 
 


2.3 Felles fokus 
Kommunenes felles work-shop 16.mars 2012 viste at de tre kommunene har stort felles fokus på 
næringsutvikling og infrastruktur. Ungdom og skole, stedsutvikling, folkehelse, landbruk, turisme og 
innflytting er også sentrale tema. 


I de tre kommunene har man arealer nok, og byggeklare tomter som venter på å bli brukt. 


Kommunene har Fv21 og E18, og nærhet til både Sverige, Oslo og Gardermoen/Rygge. Det er 
styrker, men det er en utfordring å konkurrere med Sverige som har lavere lønnsnivå og lavere priser. 
Fv21 har dårlig standard, noe som er en begrensning for pendlere og bedrifter som er avhengige av 
gode transportmuligheter. 


En annen viktig utfordring er at utdanningsnivået er lavt i de tre kommunene, og man ønsker å få de 
som flytter ut for å ta høyere utdannelse tilbake til kommunene etter endt utdannelse. I perioden 
2011-2013 har kommunene et felles Bolyst-prosjekt hvor dette er en av målsettingene. Mange av de 
som flytter tilbake etter endt utdanning  blir avhengige av å pendle, bl.a fordi det er få kompetanse-
arbeidsplasser i nærmiljøet.  


Fra Aremark pendles det i hovedsak sørover til Halden og nedre Glommaregionen, fra Rømskog 
vestover til bl.a Skedsmo og Oslo, og fra Marker til Askim og videre innover til Follo og 
Osloregionen. Det må legges til rette for pendlerne og arbeides for opprettelse av flere lokale 
arbeidsplasser. Kollektivtilbud ut av regionen må styrkes, og det må vurderes koordinert pendling og 
bestillingsruter. Dette må skje i samarbeid med fylkeskommunen. For Rømskog er det en stor 
utfordring at strømtilførselen må økes. Det er ikke mye reservestrøm ledig. 


Man ikke har gode nok bredbåndsforbindelser i de tre kommunene. Aremark og Marker har god nok 
dekning, men for lav hastighet og kvalitet. I Rømskog er det fortsatt ”hvite felt” uten dekning og 
områder med for dårlig dekning. Dette hemmer utviklingen. Bedrifter som vil etablere seg, pendlere 
som har hjemmekontor og privatpersoner er helt avhengig av god og stabil nettilgang. 


Gode bredbåndsforbindelser kan være med å redusere pendlingen. 


De tre kommunene har organisert et godt felles opplegg for raskt å ivareta henvendelser fra 
potensielle etablerere. Et annet fortrinn i forhold til raske beslutningsprosesser er at byråkratiseringen 
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og saksbehandlingstid er lavere enn i press- og bykommuner, og avstanden til beslutningstakerne 
kortere. 
 


2.3.1  Utviklingsavtalen  


Utviklingsavtalen er et strategisk samarbeid mellom de tre grensekommunene og Østfold 
fylkeskommune for å bidra til utvikling og vekst i regionen.  


Arbeidet skal øke regionens konkurransekraft i forhold til næringsutvikling, opplevelser og bosetting 
ved å utnytte, videreutvikle og markedsføre regionens komparative fortrinn i form av: 


• beliggenhet nær de store befolkningskonsentrasjonene i Osloregionen og ved en av landets 
viktigste grenseoverganger (E18 mellom Oslo og Stockholm) 


• natur-  og kulturkvalitetene langs og i tilknytning til Haldenkanalen 
• trygge, gode og rimelige boområder med tilgang til store, sammenhengende natur- og 


friluftsområder  


Fokusområder i arbeidet  


• infrastruktur 
• næringsutvikling 
• levende bygder 
• internasjonalt samarbeid 


Infrastruktur  
Kommunenes beliggenhet i forhold til sentrale veier som riksvei 21 og E18 gjør at veistandarden på 
disse er av betydning for kommunene i forhold til vekst og utvikling av næringsliv og bosetting. I 
denne sammenheng er det også viktig at det legges til rette med nødvendige raste- og 
informasjonsanlegg. Også forholdene knyttet til vannveiene og grenseovergangene er prioriterte 
satsingsområder for oss. Mulighet for bruk av kollektivtransport bør forbedres. 


Næringsutvikling 
Grensekommunene ønsker å bli oppfattet som næringsvennlige kommuner, som legger forholdene til 
rette for vekst og utvikling. Utvikling av opplevelsesbasert næring, miljøengasjement i næringslivet, 
samt tilrettelegging for tradisjonelle og nye næringer knyttet til landbruket. 


Levende bygder 
For de tre kommunene er det viktig å videreutvikle opp legge til rette for kulturelle aktiviteter, 
kanskje særlig med utgangpunkt i områdene Bøenssætre/Strømsfoss, Ørje Brug/Kanalmuseet og 
Kurøen. Samarbeid med frivillige lag og foreningen vil være viktig for at vi framtiden skal kunne 
oppfattes som attraktive kommuner. 


Estetisk og funksjonell utforming, herunder skilting og belysning, vil være viktig i forhold til 
tettestedene. Bosettingen er viktig for at bygdene skal være levende. Gjennom kommune-
planleggingen ønsker vi i stor grad å legge til rette for at folk skal kunne få bo der de ønsker. Spredt 
bosetting er ønskelig hos oss, men i kontrollerte former. Aktiviteter i forhold til å øke folketallet skal 
prioriteres.  


Internasjonal samarbeid 
Som grensekommune mot Sverige er et tett samarbeid med vår naboer i øst både naturlig og 
hensiktsmessig. Gjennom en rekke Interreg-prosjekter har vi utviklet relasjoner på mange områder. 
Dette ønsker vi å bygge videre på i fremtiden.  Kommunene har også et aktivt samarbeid med et 
område i Latvia, og dette samarbeidet må konkretiseres om målrette i det kommende arbeidet. 
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Kommunene har gjennom utviklingsavtalen samordnet det meste av sine utviklingsaktiviteter, og 
dette er vil være fokus også i neste planperiode og i videreføring av avtalen. 


Regionalpark Haldenkanalen er det siste, og kanskje viktigste utviklingsprosjektet. Her skal det 
jobbes med stedsutvikling, merkevarebygging, primærnæring og opplevelsesutvikling. Det meste av 
det videre utviklingsarbeidet skal bygge oppunder regionalparkarbeidet. Regionalparkarbeidet vil ta 
opp i seg behovet for kommunale strategier og planer knyttet til næringsutvikling. 


 


2.3.2  Kommunikasjon og IKT 


Det er behov for å utvikle en kommunikasjonsstrategi for å kunne markedsføre kommunens fortrinn 
som gode bokommuner og mulighetene for næringsetablering. I tillegg bør en slik plan omhandle 
hvordan kommunen skal informere innbyggerne og oppnå mer dialog med brukerne. Det er behov for 
å få full og bedre bredbåndsdekningen, og en kommunikasjonsplan bør inkludere utvikling av 
kommunens elektroniske selvbetjeningsløsninger. 
 
 
2.3.3  Felles planbehov i perioden 2012 - 2016 
Planstrategi er en politisk arena, hvor hovedhensikten er prioritering/rangering av innsats og 
planlegging i 4-års-perioden. I de tilfeller hvor konklusjonen er at det skal igangsettes arbeid med 
kommuneplanen, kan Planstrategien gjøres enkel. Utfordringer beskrevet i planstrategisammenheng 
kan da løftes inn som tema i samfunnsdelen og/eller arealdelen. 
 
De tre kommunene har så langt ikke hatt sammenfallende rullering av sine kommuneplaner. Behovet 
for oppdateringer er også ulikt, blant annet har Rømskogs kommuneplan ingen samfunnsdel. Som 
følge av felles planstrategi, videreføres prosessen med en felles rulleringsprosess av kommuneplanen 
for de tre samarbeidende kommunene. 


Det er nærliggende å se for seg at Grenserådet er styringsgruppe for dette arbeidet. Organisering av 
prosessen kan starte i 2013, med mål om ferdig utkast 2014. Prosessen bør organiseres i en felles 
RAM-del, der tekstdelen er felles, men med tre kommunevise plankart og tilhørende utfyllende 
bestemmelser. Samordning og felles bestemmelser utarbeides så langt dette er mulig. Fellesdelen bør 
inneholde en samordnet ATP- og senterstruktur-strategi som ligger til grunn for de tre kommunenes 
arealplaner. Med en slik modell vil de tre kommunene være i stand til, både økonomisk og praktisk å 
få etablert fullverdige og helhetlige kommuneplaner. 


Det tas også sikte på å videreføre dette fremover ved fremtidige rulleringer. 


Landbruk er viktig tema i alle kommunene. Dette er et selvfølgelig tema i kommuneplansammenheng. 
Primærnæring er eget tema i regionalpark Haldenkanalen. Dette er viktig underlag for 
kommuneplanprosessen. 


Kommunenes utfordringer i forhold til befolkningsutvikling, alderssammensetning og 
levekår/folkehelse, barn- og unge og kompetanse og folkehelse behandles i samfunnsdelen. 
 
Rømskog og Marker har kulturminneplaner som viser lokale prioriteringer. Aremark har så langt ikke 
slik plan, og det er foreløpig ikke planlagt igangsatt et slikt arbeid. 
 


Det er et nytt krav i Folkehelseloven, som sier at kommunene skal offentliggjøre skriftlig 
dokumentasjon på helseutfordringer (6 tema). Folkehelseprofilen og Østfold helseprofil er 
tilgjengelig data som vil benyttes, og offentliggjøres som vedlegg sammen med forslag til 
planstrategi. 
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Kommunene vil foreta en evaluering av plansystemet med sammenhengene mellom kommuneplan og 
handlingsplan med økonomiplan (ev årsmelding). Det vurderes om det finnes forbedringspunkter. 


 


Felles planbehov: 


• Felles kommuneplanprosess – både samfunnsdel og arealdel 
• Kommunale strategier for næringsutvikling i samarbeid med Regionalpark Haldenkanalen 
• Plan for friluftsliv og friområder innarbeides som del av kommuneplan 
• Felles vassdragsplan innarbeides som del av kommuneplan 
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3. KOMMUNEVISE PLANSTRATEGIER 
Arbeidene med planstrategiene har vist at det i tillegg til felles planstrategi også er 
formålstjenelig å utformet kommune-spesifikke strategier. Dette blir ikke minst viktig i 
forhold til å fastsette hvilket plan- og utredningsbehov den enkelte kommune har ut over 
felles planlegging. 
 


3.1  Rømskog 


3.1.1 Utfordringer og strategier Rømskog 


Innbyggerundersøkelsen som er gjennomført i 2012 viste at på de aller fleste områdene er 
innbyggerne mer tilfreds med Rømskog som kommune, enn landsgjennomsnittet for de øvrige 
kommuner i undersøkelsen. 


Undersøkelsen (standardundersøkelse fra Kommuneforlaget (bedre kommune.no) ble sendt ut til alle 
innbyggere over 18 år, i alt 544 innbyggere. Svarprosenten lå på 31 % (snitt Norge, 9 kommuner, er 
23 %). 


Rømskog scorer langt over snittet på temaene klima, natur, landskap og levekår. Spesielt synes 
tilbudet til eldre og hjelpetrengende å være godt, og også oppvekstmiljø for barn og unge. 
Innbyggerne er også godt fornøyd med renhold og ryddighet på offentlige steder.  


Innbyggerne er tilfreds med Rømskog som bosted, og vil også anbefale andre å flytte dit. Innbyggerne 
opplever også møtet med kommunen som forvaltnings- og serviceorgan som godt (godt over 
landsgjennomsnittet på samtlige tema). Dette stemmer godt overens med kommunens egen evaluering 
av seg selv i work-shopene. Videre stemmer det også godt med Telemarksforskning Attraktivitets-
barometer 2011, der Rømskog er rangert som den 10. mest attraktive kommune i Norge. Aurskog-
Høland, Rømskog nabokommune i Akershus, som det samarbeides med om en rekke tjenester, er 
rangert som 12. mest attraktive kommune på sikt. Slik sett må Rømskog anses for å være et svært 
godt sted å bo/ vokse opp. Dette må profileres mer systematisk.  


Rømskog scorer desidert langt under landsgjennomsnittet på områdene kollektivtilbud inn og ut av 
kommunen og butikktilbud. Øvrige tema der man også ligger under snittet er: Standard på veier, 
arbeidsmulighet innen rimelig avstand fra hjemmet, tilrettelegging for fotgjengere og syklister. I 
forhold til trafikksikkerheten på skoletoppen, boligutvikling og tilrettelegging av naturlige 
møteplasser bør det utarbeides en sentrumsplan.  


Plan for næringsutvikling mangler i Rømskog. Næringsutvikling er et satsningsområde, og det er 
grunn til å tro at det i arbeidet med Haldenkanalen regionalpark vil bli utviklet en handlingsplan med 
konkrete tiltak.  


Kommunen mangler en hovedplan for vann- og avløp, og den bør utarbeides. Det er behov for 
kloakksanering, men det må skje planmessig. 


Mulighet for å skaffe seg byggetomt vurderes som god, mens mulighet for leilighet er dårlig. 
Kommunen er den største utleieren, og det er god dekningsgrad ifht trygdeboliger og andre 
utleieboliger for eldre. Det er mest eneboliger og få leiligheter til salg. Det er lav omsetning i 
boligmarkedet, og det er behov for å utarbeide en boligsosial handlingsplan som kan gi svar på 
fremtidig boligbehov.  


I tråd med den nye folkehelseloven bør det utarbeides en folkehelseplan for kommunen. 
Folkehelseutfordringene skal kartlegges og tiltak utvikles i samarbeid med lag og foreninger. Lag og 
foreninger gjør en uvurderlig innsats for å gi innbyggernes idretts- og aktivitetstilbud og 
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kulturarrangementer. Dette skaper helse og trivsel. Kommunen har ulike støtteordninger for lag- og 
foreninger, og frivillige utfører en del tjenester for kommunen og motsatt. Samhandling og 
partnerskap med lag og foreninger bør sees i en større sammenheng og det bør utarbeides en 
folkehelse- og frivillighetsplan. 


Plan for statlige friområder og kommunedelplan for idrett og friluftsliv er planer som skal rulleres 
årlig. 


 


3.1.2 Resultater fra Swot-analyse/ work-shop i Rømskog  


 
Næringsutvikling og infrastruktur Rømskog 
Styrke Svakhet 


• God oppfølging/ oppbacking fra 
kommunen 


• Ordfører-besøk hver 14-dag 
• Støtteordninger 
• Rask saksbehandling og kommunal 


velvilje 
• Lokalt eierskap 
• Ledige næringsarealer (ferdig 


regulert) 
• Variert næringsliv 
• Stabil arbeidskraft, lavt sykefravær 


• Ingen tilgjengelige/ ledige 
næringsbygg 


• Dårlig vei 
• Usentral beliggenhet 
• Spredt lokalisering av bedriftene 
• Lav inntjening/ små marginer 
• Vanskelig å få innpendlende 


arbeidskraft til å bosette seg i 
kommunen 


• Lite foredling av råvarer fra 
primærnæringen 


 
Mulighet Begrensning/ hinder 


• Utvikle nærings-/ kontor-bygg for 
utleie/ fellesskap 


• Kursing og veiledning 
• Rømskog næringsselskap kan utvide 


sitt arbeidsfelt (fra næringslokale) til 
også å omfatte næringsutvikling 


• Østfold bedriftssenter 
• Arbeidskraft fra Sverige og Aurskog 


Høland 
• Samlet lokalisering: 


Sentrumsutvikling, 
sentrumsavgrensning 


• Ny butikk 
• Treffpunkt og næringslivsforening 


 


• Rømsinger er forsiktige 
• Liten risikovillighet 
• Lav arbeidsledighet 
• Vanskelig for gründere 
• Liten gjennomslagskraft/ lav 


forståelse hos overordnede 
myndigheter 


• Dårlig bredbånd/ internettforbindelse 
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Omdømme og turisme Rømskog 
Styrke Svakhet 


• Vakker natur 
• 2 campingplasser, DNT-turisthytte 
• Kanoutleie, Kurøen, branntårn 
• Spa 
• Sykkeltrasé, Villmarksveien 
• Kunstsamling, galleri, Trosterud 


skolemuseum 
• Avisa Grenseland 
• Aurskog Høland reiselivslag 
• Indre Østfold reiselivslag 
• Kulturarrangementer 
• Unions-marathon 
• Rulleskirenn 
• Åpent skytterstevne - Elgbane 
• God hjemmeside 
• Medvirkning 
• Rømsinger er stolte og gode 


ambassadærer 


• Mangler gang- og sykkelveier 
• Mangler toalett på Storøya 
• Ingen tar helhetsansvaret 
• Kan være vanskelig å bli integrert i 


lokalmiljøet 
 


 
Mulighet Begrensning/ hinder 


• Halden-kanalen, tilknytning 
• Villmarksveien (Fv-21) 
• Kartverk 
• Tiltak for å få folk til å stoppe 
• Markedsføring, reklamering 
• Bygdedag 
• Sykkelritt – kombinert med Unions-


marathon 
• Plassere ansvar 
• NM-runder/ skytestevner 
• Oversikt for kjøp av jakt- og fiskekort 
• Samarbeid over kommunegrensene 
• Bolyst 
• Arbeidsgruppe som kan lage 


kommunikasjonsstrategi rettet mot 
nye innflyttere + næringliv 


 


• Økonomi 
• Liten administrasjon i kommunen 
• Få som kan ta ansvar for 


arrangementer (krevende – kan bli 
utbrente) 


• Vanskelig for gründere 
• Mangler samlet oversikt over planer, 


mål, strategier og prosjekter 
• Dårlig bredbånd/ internettforbindelse 
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Oppvekst Rømskog 
Styrke Svakhet 


• Trygt og oversiktlig 
• Fleksibel barnehage – tilpassede 


åpningstider 
• Barnehageplass og SFO på dagen 
• Fine lokaler – nær naturen, kvalifisert 


personale, god pedagogtetthet 
• Videreutdanning tilbys 
• Kulturskole 
• Bredt fritidstilbud – lave priser 
• Små klasser (4 – 12 elever) 
• Bra PC-tilbud 
• Gratis frukt og melk (i barnehage og 


skole) 
• 6. – 7.klasse- elgjakt 
• Ungdomsskole på Bjørkelangen (kan 


benytte kulturskoletilbud i Aurskog 
Høland) 


• Fritidsklubb (lokaler, leder) 
• Trygt gjeng-miljø, lite kriminalitet 
• Festivaler, Kurøen, B&U-festival, 


UKM 
• Bygdekino 
• Motorsport: Endurobane (regulert) 
• Småbarnskafé – mødregruppe 
• Mulig å søke VGS-opptak både i 


Mysen og Aurskog Høland 


• Kan være få elever i hver årsklasse 
• Lang vei, mye foreldrekjøring 
• Litt kaotiske tilstander i 


kommunesenteret om morgenen, 
trafikkfarlig 


• Mangler gang- og sykkelveg 
• Manko på tilbud til de over 13- 15 år 


– må til Bjørkelangen (håndball etc.) 
• Har ofte omgangskrets på 


Bjørkelangen, pga ungdomsskole og 
VGS 
 


 
Mulighet Begrensning/ hinder 


• Samarbeid mot Ørje, turer til 
ungdommens kulturhus 


• Konfirmanter til Ørje 
• Styrke interkommunalt samarbeid 
• Offensiv boligpolitikk: Øke 


innbyggertallet, stimulere til 
innflytting 


• Bygge utleieboliger (tilrettelegging) 
• Synliggjøring/ lobbyvirksomhet 


overfor fylkesmyndighetene 
• Brannfakkel: Nabo er Setskog – bytte 


fylke ? 
 


• Mangler uteieboliger (få ledige) 
• Kan risikere å bli marginalisert 
• Lave elevtall 
• Blir ikke prioritert av 


fylkesmyndighetene – når ikke 
gjennom 


• Mangler beolkningsvekst 
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3.1.3 Planstatus Rømskog 


Plan Vedtatt av Saknr. Dato 


Personalpolitisk plan 


Revidert 


K 


K 


46/97 


 


11.12.97 


10.11.11 


Opplæringsplan 


Evaluering og oppdatering 


K 


Adm.utv. 


61/96 


08/97 


14.11.96 


05.05.97 


Plan for kompetanseutvikling i skolen K  19.04.12 


Seniorpolitisk plan K 50/08 25.09.08 


IA-avtalen 


Revidert 


Administrativt 


           ” 


 01.05.04 


15.12.10 


Beredskapsplan streik Administrativt  1.4.12 


Kommuneplan 2008 – 2019 K 56/08 25.09.08 


Skogbruksplan   1999/2000 


Kriseplan for katastrofer i fredstid K 02/02 14.02.02 


Risiko- og sårbarhetsanalyse K 01/02 14.02.02 


Helse- og sosial – Beredskapsplan i Rømskog 


kommune 


Utarbeidet av 


Kommunelege 


 2004 


Pandemi Administrativt  05.06.09 


Kompetanseplan i helse- og omsorg inkludert   Mars -11 


Delplan for idrett- og friluftsliv K 08/09 12.02.09 


Klima- og energiplan K 17/11 2011 


Strategisk Næringsplan Indre Østfold 2010-2013 K 44/10 11.11.10 


Natur- og viltkartlegging i Rømskog K 52/10 11.11.10 


Beredskapsplan avløp Administrativt  2011 


Handlingsplan 2012 og økonomiplan 2012-2015 K  16.12.11 


Bolyst- handlingsplan K  2011 


Årsplaner barnehage og SFO 2012 Administrativt  2011 


Plan for statlige friområder K Saknr. Dato 


Plan for idrett og kulturanlegg K  UA 


Demens- og omsorgsplan   UA 


Trafikksikkerhetsplan   UA 
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Rusplan   UA 


Kompetanseplan barnehage   UA 


Kulturminneplan   UA 


Vedlikeholdsplan   UA 


Kommunikasjonsstrategi   UA 


Boligsosialhandlingsplan   Ønsket 


Frivillighetsplan   Ønsket 


Folkehelseplan   Ønsket 


Plan for næringsutvikling   Ønsket 


Hovedplan vann og avløp   Ønsket 


IKT-plan   Ønsket 


 
 


3.1.4  Planbehov for Rømskog i perioden 2012 – 20 


Kommuneplanens arealdel for Rømskog er vedtatt 25.09.2008. Kommuneplanen skal rulleres hvert 
4.år. Det er lagt opp til en felles kommuneplanprosess med oppstart i 2013, og høringsutkast 2014. 
Selv om man da formelt overskrider rulleringsfristen, må dette være akseptabelt pga gevinsten man 
får ved en samordnet RAM-prosess. Samfunnsdelen til kommuneplan inngår i felles 
kommuneplanrevisjon. 
I dette inngår også plan for friluftsliv og friområder samt felles vassdragsplan som del av 
kommuneplanen. Kommunen vil også delta i felles kommunale strategier for næringsutvikling. 
 
Lokalt planbehov      Ferdig 
• Boligsosial handlingsplan    2014 
• Folkehelse- og frivillighetsplan    2013 
• Hovedplan for vann og avløp    2013- 14 
• Sentrumsplan (Områderegulering)   2013-14 
• Kommunedelplan for idrett og kulturanlegg  2013 
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3.2 Aremark 


3.2.1 Utfordringer og strategier Aremark 


Aremark har et godt utbygget kommunalt tjenestetilbud.  Det gjelder på alle områder av kommunens 
drift.  Det er liten eller ingen ventetid på for eksempel barnehageplass og sykehjemsplass. Ved 
Aremark skole finnes det skolefritidstilbud.  Kommunen har idrettshall og ungdomsklubb.  Det 
kommunale tjenestetilbudet er således godt tilrettelagt for barnefamilier.  Kommunen har alle 
forutsetninger for å bli en god bokommune. 


Kommunen samarbeider med kommunene Marker og Rømskog om fagkompetanse på områdene 
skog, byggesak, spredt avløp, plansaker og oppmåling/eiendomsregistrering. 


Spesialiserte tjenester på områdene skole og helse kjøpes av Halden kommune. 


Når det gjelder privat tjenestetilbud er tilbudet i kommunen begrenset.  Det er Halden som er senteret 
for private tjenester og service i Aremark.  Halden dekker behovet for slike tjenester på alle områder. 


Aremark kommune har i dag en godkjent arealdel til kommuneplanen som ble sluttbehandlet av 
kommunestyret etter megling med fylkesmyndighetene i 2010. 


Samfunnsdelen er fra 1999.  Den skal som kjent revideres i fellesskap med Marker og Rømskog. 


Kommunens utfordringer de kommende årene. 
Opprettholde og skape grunnlag for en befolkningsvekst.   Etablere et fortettet kommunesenter 
(Fosby) som ikke medfører vesentlig nedbygging av jordbruksareal.  I tillegg opprettholde spredt 
bosetting i kommunen der det er ønskelig. 


I tillegg må det kommunale tjenestetilbudet opprettholdes og helst forbedres for at kommunen skal 
være attraktiv som bokommune. 


Tjenestetilbud i kommunen som ikke kan endres. 
En fullverdig skole, barnehage og et godt fungerende sykehjem er tjenestetilbud som bør 
opprettholdes uendret i kommunen.   


Et kommunalt tjenestetilbud vil alltid endres i form og innhold forhold til forutsetninger som 
økonomi, samarbeidsløsninger, personellsituasjon, fagkompetanse og statlige rammebetingelser. 


Forholdet til fylkesplanen med hensyn til jordvern, fortetting og andre planforhold. 


Forutsetningene i fylkesplanens arealdel passer dårlig til en kommune som Aremark med et stort 
areal til rådighet, lavt innbyggertall og behov for å kunne opprettholde et spredt bosettingsmønster. 


Samtidig bør vi følge opp fylkesplanens målsetting om ikke å bygge ned jordbruksarealet.  Vi har 
krav på oss til å fortette befolkningsmønsteret.  Dette vil det være mulig å gjøre noe med i forbindelse 
med revisjon av kommuneplanens arealdel.  Dette gjelder spesielt  for kommunesenteret.   


Det skal blant annet tas stilling til senterets avgrensning og utstrekning samt utarbeides en 
sentrumsplan og stedsutviklingsprosjekt (Trans in Form-prosjektet). 


Det er viktig for Aremark kommune å bygge opp et kommunesenter.  Første steg vil være å legge et 
reguleringsmessig grunnlag for blant annet å kunne bygge opp et tilbud av leilighetsbygg, muligens 
kombinert med næringslokaler og møtesteder/plasser for publikum.  Dette er selvfølgelig noe som må 
sees i et 50 års perspektiv, men grunnlaget må nok legges nå.   


Det bør i planperioden utarbeides en kommunedelplan for arealer i tilknytning til vassdraget som 
beskriver arealanvendelse av slike områder. 


Det er i denne forbindelse viktig med et tett samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og 
forståelse fra statlige myndigheter. 
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3.2.2 Resultater fra Swot-analyse/ work-shop i Aremark 


 
Landbruk Aremark 
Styrke Svakhet 


• Naturgitte forutsetninger 
• Nærhet til foredling og konsumenter 
• Østfold er sterke på landbruk 
• Levende gårdsmiljø (beitende dyr) 
• Stedbunden næring 


• Vanskelig å komme i gang med nye 
tiltak i landbruket 


• Kunne vært bedre oppfølging fra 
kommunens side 


 
Mulighet Begrensning/ hinder 


• Større satsing/ ambisjoner 
• Bedre og mer offensiv oppfølging og 


tilrettelegging fra kommunens side 
• Levende bygd, gir synergi-effekter på 


all annen virksomhet 
• Mer foredling lokalt 
• Kortreist mat 


• Økonomi 
• Fristende å leie ut jorda, lett å få jobb 


andre steder (Nexans) 
• Dalende idealisme 
• Rovdyr 


 
 
Turisme og reiseliv Aremark 
Styrke Svakhet 


• Haldenkanalen regionalpark 
• Samarbeid mellom kommuner og 


fylke 
• Kirkeng Camping 
• Stora Lee Camping 
• Hytter 
• Elgfestivalen 
• Strømsfossdagen 


• Sesongbetont 
• Lav risikovillighet 


 
Mulighet Begrensning/ hinder 


• Knoppskyting/ alternative og ny 
næringer i tilknytning til 
Haldenkanalen regionalpark 


• Fullføre områderegulering Strømsfoss 
• Forskjønnelse og utvikling i sentrum, 


reguleringsplan for sentrum. 


• Kapitalkrevende 
• Vassdragsplan (mangler) – 


samordning nødvendig 
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Bosetting Aremark 
Styrke Svakhet 


• Lave tomtepriser 
• Idyllisk beliggenhet og omgivelser 


• Kort vei til Halden 
• Vanskelig å få nye folk til å bosette 


seg 
• Få/ ingen leiligheter 
• For lite utviklet sentrum 


 
Mulighet Begrensning/ hinder 


• Legge ut flere boligtomter 
• Tilrettelegge for leiligheter 
• Flere boliger i sentrum 
• Lage reguleringsplan for sentrum av 


Aremark 


• Dårligere tilbud enn i byer i nærheten 
– vanskelig å konkurrere 


• Dårlig tilgang til uteieleiligheter (lav 
standard) 


 
 
Næringsliv og sysselsetting Aremark 
Styrke Svakhet 


• Rask saksbehandling og beslutninger 
• Ledige ferdig regulerte industritomter 
• Rimelige tomter (40 kr/ m2) 
• Østfold bedriftssenter 
• Aremark næringsforum 
• Innovasjon Norge 
• Beliggenhet mellom E6 og E18 
• Lokalt næringsfond 


• Logistikk 
• For små/ lav produksjon/ lite 


kvantum 
• Konkurranse fra Halden og Ørje 
• Mangel på arbeidsplasser - utpendling 


 
Mulighet Begrensning/ hinder 


• Få orden på industrifeltet (opprydding 
og markedsføring) 


• Oppgradere hastighet/ stabilitet på 
bredbåndet 


• Ledige kontorlokaler i Bank-bygget 


• Dårlig markedsføring/ ingen 
profilering 


• Ikke ledige industribygg/ lokaler 
• Lett å få jobb i Halden – passiviserer 
• Noe innpendling av arbeidskraft 


(svenske helsearbeidere) 
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Oppvekst Aremark 
Styrke Svakhet 


• Trygg oppvekst – stabilt miljø 
• Idrettshall, svømmebasseng, 


ballbaner, ballbinge, allbrukshus, 
bygdekino 


• BMX-bane 
• NMK Aremark - Brekka 
• Bra med gang- og sykkelveger 
• Full barnehagedekning (beredskap for 


tilbygg) 
• Én skole – samler/ binder bygda 


sammen 
• Mange lag og foreninger 


• Færre tilbud enn tilliggende byer og 
tettsteder 


• Fritidsklubben stenger 1.mai 
• Mye foreldrekjøring 
• Mangler barnehagetilbud syd i 


kommunen 


 
Mulighet Begrensning/ hinder 


• Bygge fotgjengerovergang i sentrum - 
trafikksikkerhet 


• Ny (privat?) barnehage syd i 
kommunen 


• Naturbarnehage 


• Nærhet til Halden 
• Økonomi/ drift 
• Mangler fotgjengerkryssing i sentrum 
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3.2.3 Planstatus Aremark 


Plan Vedtatt av Saknr. Dato 


Personalpolitisk plan Adm.utv. 4/12 15.3.12 


Plan for kompetanseutvikling i skolen K 22/12 26.4.12 


IA-avtalen Adm.utv.  10.2.11 


Kommuneplan 1999 – 2012 


Kommuneplanens arealdel - revidert 


 


 K 


  1999 


  2011 


Skogbruksplan Administrativt  2000/2001 


Kriseplan for katastrofer i fredstid 


Revidert 


K 


Administrativt 


 2004 


6.8.2009 


Risiko- og sårbarhetsanalyse  K  62/04 16.12.04 


Plan for helsemessig og sosial beredskap 


Revidert 


 K 


Administrativt 


 39/04  17.6.04 


2005 


Pandemi Administrativt  2009 


Klima- og energiplan  K    4/11  2011 


Strategisk Næringsplan Indre Østfold 2010-2013  K   2010 


Natur- og viltkartlegging i Aremark Administrativt   


Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015  K   76/11 8.12.11 


Bolyst- handlingsplan  K ?   2011 


Årsplan barnehage 2012 Administrativt   2011 


Trafikksikkerhetsplan  K   1999 


Rusmiddelpolitisk handlingsplan  K    20/11  2011 


Boligsosial handlingsplan   Ønsket 


Frivillighetsplan       Ønsket 


Plan for næringsutvikling   Ønsket 


Plan for idrett og kulturanlegg   Ønsket 


Handlingsplan inkluderende arbeidsliv   Ønsket 


Omsorgs- demensplan   Ønsket 
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3.2.4 Planbehov for Aremark i perioden 2012 - 2016 


Kommuneplanens arealdel for Aremark er vedtatt 29.10.2009 – revidert 02.09.2010. 
Kommuneplanen skal rulleres hvert 4.år. Det er lagt opp til en felles planprosess med oppstart 
i 2013, og høringsutkast 2014. I dette inngår også plan for friluftsliv og friområder samt felles 
vassdragsplan som del av kommuneplanen. Kommunen vil også delta i felles kommunale strategier 
for næringsutvikling i samarbeid med Regionalpark Haldenkanalen. 
 
Lokalt planbehov: 


• Frivillighetsplan 
• Kommunedelplan for idrett og kulturanlegg 
• Sentrumsplan (områderegulering) – basert på sentrumsanalyse 2011 Trans-in-form, 


kunngjort igangsatt 
• Reguleringsplan Strømsfoss – igangværende, sluttføres 
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3.3 Marker 


3.3.1 Utfordringer og strategier Marker 


Virksomhetene i Marker kommune styres gjennom et system kalt Balansert Målstyring, der vi 
har valt å fokusere på tre strategiske fokusområder; brukere/tjenester, medarbeiderer/ 
organisasjon og økonomi. Resultatmåling skjer via brukerundersøkelser og medarbeider-
undersøkelser, og konkrete resultatmål er angitt for hvert område. I tillegg har vi arbeidet med 
et fjerde fokusområde, samfunn. Dette området skal bevisstgjøre virksomhetene i forhold til 
følgende områder: 


- miljø og klima 
- folkehelse og livskvalitet 
- levende lokalsamfunn 
- befolkningsutvikling 
- verdiskaping 
- med ungdom i fokus 


 


Marker kommune scorer generelt godt både på brukerundersøkelse og medarbeiderunder-
søkelser, og kommer i forhold til attraktivitet godt ut når det gjelder bosetting. Kommunen 
har gjennom mange år lagt vekt på at tjenestetilbudene inne pleie og omsorg og innen skole 
skal være så gode som mulig. På begge disse områdene er tjenestene godt utbygd og store 
investeringer er foretatt. 10 nye omsorgsboliger er planlagt, og med det er  


Med en alderssammensetning og befolkningsutvikling som skiller seg en hel del fra resten av 
Indre Østfold, er det nå viktig for kommunen å arbeide for at familier i yrkesaktiv alder 
etablerer seg. Marker er den av kommunene i Østfold med lavest skatteinngang, bare 73% av 
landsgjennomsnittet, noe som sier noe om alders og inntektssammensetningen. Kommunen 
har godt tilbud i forhold til tomter og leiligheter for salg, men lite for utleie. Også i forhold til 
næringsutvikling har kommunen en utfordring, da nedgangen i antall arbeidsplasser har vært 
stor de siste årene. Stimulering til satsing innen opplevelse og reiseliv er derfor viktig. 


Kommunen har de siste årene bevilget penger til sentrumsutvikling og til ungdomssatsing. 
Ved å tilrettelegg for et aktivt og trivelig sentrum, samt fortetting av boliger, kan sentrum 
utvikles med de funksjoner våre innbyggere i dag krever. Det vil på dette området være viktig 
å følge opp de anbefalinger som er kommet gjennom arbeidet med Transinform.  


Ungdommens Kulturhus og MOT-engasjementet skiller Marker fra gjennomsnittet når det 
gjelder ungdomssatsing. Vi har i dag et tilbud for de fleste, både innen idrett og 
kulturaktiviteter. Kommunen ønsker i framtiden å forsterke sitt engasjement og sin profil 
knyttet ungdom. 


Arbeidet i Regionalpark Haldenkanalen vil for kommunen i fremtiden være av stor betydning, 
både knyttet til stedsutvikling og utvikling av opplevelsesnæringen. Kommunen har også et 
aktivt landbruk der investeringsviljen er stor, og muligheten til videre utvikling gode. 


Videre vil arbeidet med klima og miljø være viktige områder framover, både i forhold til 
forurensningssituasjonen i vassdraget, men ikke minst i forhold til gjennomføring og 
måloppnåelse av kommunens energi og klimaplan. 
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3.3.2 Resultater fra Swot-analyse/ work-shop i Marker 


Næringsutvikling Marker 
Styrke Svakhet 


• Har etablert system for å ta imot nye 
bedrifter/ etableringer 


• Systemet fungerer godt, flere å spille på 
• Beliggenhet ved E18 
• Lett å få arbeidskraft (Årjäng) 


• Vanskelig å få nye etableringer – nærhet 
til Sverige 


• Bedre rammebetingelser i Sverige 
• For stor avstand til Oslo 


 
Mulighet Begrensning/ hinder 


• Regionalt samarbeid (det viktigste er at 
ny næring kommer til regionen, og ikke 
hvilken kommune det er) 


• Felles administrasjon for flere områder, 
der dette er mulig (kostnadsdeling, 
muligheter for hele stillinger og 
”spesialister”)  


• Kan få etableringer pga nærhet til 
grensen (Svenske bedrifter har som 
praktisk ordning også postadresse på 
Ørje) 


• Øke markedsføringen/ salgsjobb 
• Utbygging av E18 
• Høyhastighetstog med stasjon på Ørje 
• Internasjonalt samarbeid 


• For dårlig markedsføring (Marker må bli 
kjent for å være en etableringsvennlig 
kommune) 


• Lav arbeidsledighet 
• Grensegjengerordningen: Spesielt 


skattesystem for grensekommunene 


 
Reiseliv og opplevelser Marker 
Styrke Svakhet 


• Felles selskap – har ført til dobling av 
reiseaktiviteter 


• Regionalplark Haldenkanalen – store 
forventninger og midler til rådighet 


- Opplevelsesutvikling 
- Stedsutvikling 
- Merkevare/ omdømme 
- Primærnæring 


 


 
Mulighet Begrensning/ hinder 


• Langsiktighet (ikke gå inn i kortsiktige 
”stunt”) 


• Utvikling av Ørje Sentrum 
• Enighet i grenseregionen om samarbeid 


• Er hver kommune er ”seg selv nærmest”? 
Er vilje til samarbeid reell? 


• Er Marker en ”bevart hemmelighet”? 
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Bosetting Marker 
Styrke Svakhet 


• Rimelig boligmarked • Dårlig utleiemarket (må kjøpe) 
• Stramt arbeidsmarked 


 
Mulighet Begrensning/ hinder 


• Nærhet til Sverige 
• Innvandring. Nederlandske innflyttere 
• Mål: 1000 nye innbygger i 12-


årsperioden 
• Få mer oppmerksomhet i media om 


Marker og tilbudene 


• Det er ikke fødselsoverskudd 
• Lav innvandring 
• Lav arbeidsledighet 


 
Oppvekst og ungdom Marker 
Styrke Svakhet 


• Ungdommens kulturhus UKH – med 
eget VIP-rom for de over 18 år 


• Har bredt tilbud – også til de mellom 
13 og 22 år 


• Ungdommen holder seg i Ørje på 
fritiden 


• Stolte over å være fra kommunen 
(”Ørje-gjengen”) 


• Godt sosialt fellesskap 


• Ikke VGS i kommunen – 80% på 
Mysen VGS, ellers i Halden og 
Askim 


• Kan være vanskelig å komme fra en 
annen kultur/ utenfra 


 
Mulighet Begrensning/ hinder 


• Satse på ungdommen 
• Stipend 
• Internasjonalt samarbeid (Sverige, 


Latvia og Etiopia) 
• MOT-kommune (opplæring av 


ambassadører) 
• Fange opp de som faller utenfor 


• Manglende kunnskap/ 
oppmerksomhet rundt hvor bra 
ungdomssatsingen er i kommunen 
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Ørje Sentrum (felles) 
Styrke Svakhet 


• Skjer mye positivt: Nye butikker, 
forskjønnelse/ tiltak, opphøyde 
gangfelt, utsiktsplatting, fontene, 
belysning på Tangen, tribune ved 
slusene 


• Postive holdninger 
• Storgata har blitt fin 
• Slusene og Brugsområdet 
• Båtkafé 


• For få som stopper/ kommer innom 
sentrum – drar forbi til Sverige (ca 
5.000 biler passerer pr dag) 


• Kunne vært flere attraksjoner 


 
Mulighet Begrensning/ hinder 


• Sentrum som eget besøksmål – 
opplevelser i sentrum 


• Kommunen har ervervet Torget – 
lage utviklingsplan for Torget 


• Utbygging i privat regi – utbyggere 
står klare 


• Etablere dagligvare og Post på Torget 
• Skape mer liv på Torget 
• Mulig flytting av biblioteket til 


Torget ? 
• Tiltak for å få forbipasserende inn i 


Sentrum 
• Lage samlet utviklingsplan 


• For få innbyggere 
• Stygt område på gamle Torget – 


trekker ned miljøkarakteren 


 


3.3.3 Planstatus Marker 


Plan 
 


Status 


Kommuneplan 2005 – 2017 Vedtatt 


Kommunedelplan Ørje Sentrum Vedtatt 


Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2012 – 2022 Vedtatt 


Kommunedelplan for kulturminner 2009 – 2012 Vedtatt 


Kommunedelplan for trafikksikkerhet Vedtatt 


Utviklingsplan omsorg 2010 – 2013 Vedtatt 


Tjenesteanalyse og kompetanseplan omsorg Vedtatt 


Klima og energiplan Vedtatt 


Regionalt miljøprogram 2009-2012 Vedtatt 
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Barnehageplan 2011-2014 Vedtatt 


Handlingsplan for psykisk helse  Vedtatt 


Handlingsplan for psykisk helse hos barn og unge Vedtatt 


Folkehelseplan Vedtatt 


Plan for helsestasjon og skolehelsetjenesten Vedtatt 


Oppvekstplan for barn og unge Vedtatt 


Smittevernplan Vedtatt 


Plan for vedlikehold av kommunale bygninger og anlegg Vedtatt 


Rusmiddelpolitisk handlingsplan Vedtatt 


Plan for biologisk mangfold og vilt Vedtatt 


Kriseplan Vedtatt 


Risiko og sårbarhetsanalyse Vedtatt 


Saneringsplan VA, Ørje sentrum Vedtatt 


33 reguleringsplaner Vedtatt 


Charter for Regionalpark Haldenkanalen Vedtatt 


Tiltaksstrategi for SMIL-midler Vedtatt 


Strategisk næringsplan Indre Østfold Vedtatt 


Kompetanse og bemanningsplan brann og redning Vedtatt 


Regional miljøprogram 2013 – 2016 Under arbeid 


Plan for statlig sikrede friområder Under arbeid 


Kompetanseplan for overgang barnehage til skole Under arbeid 


Kompetanseplane for barnehagene Under arbeid 


Omsorgsplan Under arbeid 


Regional plan for vindkraft Under arbeid 


Reguleringsplan E18, Sentrum – riksgrensen Under arbeid 


Plan for vedlikehold av kommunale bygninger og anlegg  Ønskes rullert 


IKT-plan Ønskes 


”Markeds”-plan Ønskes  


                   Diverse reglement:  


Økonomireglement 2011 – 2013  
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Finansreglement 2011 – 2013  


Ansettelsesreglement  


Retningslinjer for AKAN-arbeidet  


Arbeidsreglement  


Delegeringsreglement  


Reglement for erstatning ved materielle skader på ansattes eiendeler på 


arbeidsplassen 


 


Regler for fleksibel arbeidstid i Marker Rådhus  


Handlingsplan for likestilling  


Permisjonsreglement  


Reglement for tjenestetelefoni  


Retningslinjer for oppmerksomhet/påskjønnelse til ansatte  


Retningslinjer for kommunal påskjønnelser og gaver til lag og foreninger  


Reglement for tildeling av gaver og stipend fra Marker kommune  


Retningslinjer for introduksjon og oppfølging av nyansatte  


Retningslinjer for synsundersøkelse og refusjon av utgifter til databriller  


Retningslinjer for utdanningsstipend   


Personalpolitisk plan (inneholder flere av ovennevnte reglement)  


Sanitærreglement  
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3.3.4 Planbehov for Marker i perioden 2012 – 2016 


 
Kommuneplanens arealdel for Marker er vedtatt 22.11.2005. Kommuneplanen skal rulleres 
hvert 4.år. Det er lagt opp til en felles planprosess med oppstart i 2013, og høringsutkast 
2014. Selv om man da formelt overskrider rulleringsfristen, må dette være akseptabelt ved 
gevinsten man får ved en samordnet RAM-prosess.  
I dette inngår også plan for friluftsliv og friområder samt felles vassdragsplan som del av 
kommuneplanen. Kommunen vil også delta i felles kommunale strategier for næringsutvikling i 
samarbeid med Regionalpark Haldenkanalen. 
 
Lokalt planbehov: 


• Rullering av kommunedelplan for Ørje Sentrum 2007 – 2019  
• Sentrumsplan i form av områderegulering – Ørjes indre sentrum, mindre planområde enn 


kommundelplanen. Jf. Trans-in-form og Stedsanalyse 2005. 
• Plan for vedlikehold av kommunale bygninger og anlegg 2006 – rullering 
• Kommunedelplan for idrett og kulturanlegg 
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VEDLEGG 
Til planprogrammet hører en vedleggsdel. 
Her inngår bakgrunnsdokumentasjon, lovgrunnlag, reguleringsplanoversikt, felles worshop og 
gjeldende kommuneplankart. 
 
 


 





