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HOVEDSAKER FOR MARKER SP I PERIODEN: 

Vår Politikk for hele Marker 
Marker Senterparti (Sp) vil tilby innbyggerne like tilbud og muligheter i alle livsfaser i 

Marker. Markers naturressurser og beliggenhet gir gode muligheter for vekst og utvikling. 

Vi skal ivareta og styrke Markers identitet på kort og lang sikt. Marker kommune skal være 

en attraktiv arbeidsplass med et positivt omdømme.  

 

• Marker skal bestå som egen kommune og som et levende lokalsamfunn. Vi frykter at om vi 

blir en del av Indre Østfold kommune med sine nesten 50.000 innbyggere vil Marker med da 

rundt 7 % av innbyggerne bli en utkant i storkommunen. Tjenestetilbudet og lokaldemokratiet vil 

gradvis svekkes og oppleves som fjernt fra her vi bor. Markers identitet vil svekkes. 

• Vi skal ha en sunn og bærekraftig økonomi i kommunen. Vi må opprettholde og gradvis øke 

inntektene samtidig som vi reduserer kostnadene. Slik kan vi igjen skaffe oss et økonomisk 

handlingsrom for å utvikle kommunen videre. 

• En skikkelig satsing på utbygging av fiberbasert bredbånd. Det er viktig for alle innbyggere at 

det er god kvalitet på tilgangen internett. I en tid hvor det er mange som har anledning til å ha 

hjemmekontor en eller flere dager i uka er god internettdekning avgjørende for lokal bosetting.  

• Opprette et ungdommens kommunestyre som skal erstatte dagens ungdomsråd. Vi ser på 

ungdommen som en ressurs og det er viktig at de blir gitt en reell påvirkningskraft. 

• Bidra til at samarbeidsklimaet mellom kommuneansatte og politikere på alle nivåer er godt. 

For at vi skal ta ut potensialet i kommunen vår er det viktig at vi løfter i flokk og at alle ønsker at 

vi skal lykkes som kommune. Det er viktig at alle lever etter de vedtatte etiske retningslinjene for 

Marker kommune.  

• En god eldreomsorg som er rustet for å møte de fremtidige behovene. Vi må sørge for at de 

eldre føler at de har valgfrihet til å leve det livet de selv ønsker.  

• Næringsutvikling i hele kommunen, med fokus på smart utvikling av utmarksressursene. 

Marker har et variert landskap, der 75 % av kommunen er dekket av skog. Vi er gode, men skal 

bli enda bedre på å videreutvikle og skape nye næringer i utmarka vår. 

• Større rom for næringsvirksomhet i 100-meterssonen langs vassdraget, og for boligbygging 

nær vannområdene i sentrum.  

• Vi ønsker oss en landbruksmelding for Marker kommune med utgangspunkt i en visjon for 

Markerlandbruket, og at det i meldinga settes mål for utvikling av næringen. 
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UNG I MARKER  
Gode oppvekstsvilkår for barn og unge er - for mange - en forutsetning for hvor man 
ønsker å bosette seg, og blir boende. En god start i livet med en god helsestasjonstjeneste, 
gode barnehager og en god skole kombinert med et godt og variert fritidstilbud gir gode 
rammer for oppvekst og bidrar til at barn og unge opplever trygghet, tilhørighet og trivsel. 
Dette skaper gode forutsetninger når våre ungdommer skal «ut i verden» for å ta 
utdanning og jobbe. Marker Sp ønsker også at flere skal ta med seg sin utdanning og 
erfaring «hjem» igjen etter endt utdanning, eller når tiden for å etablere seg er kommet. 
Og vi mener derfor at positive minner om oppveksten i Marker kan være avgjørende for 
dette.   

Åpen helsestasjon for ungdom  
Vi mener det er viktig at unge kan ha voksenpersoner man kan snakke med. Derfor vil vi at det skal 
behovsprøves åpen helsestasjon for ungdom etter skoletid. Vi har mottatt tilbakemelding på at det 
er mange som ikke tørr å ta kontakt med helsesykepleieren i skoletiden. Derfor ønsker vi å opprette 
et lavterskeltilbud slik at alle skal kunne ha noen med fagkompetanse å snakke med også utenfor 
skoletiden.  

Etablering av ungdommens kommunestyre  
Vi vil at ungdom skal i større grad være med på å påvirke kommunes politikk. Derfor vil vi erstatte 

dagens ungdomsråd med ungdommens kommunestyre. Organisering av dette er mer demokratisk en 

det nåværende rådet, og det vil være lettere å involvere ungdommens kommunestyre i relevante 

saker for ungdommen.  

Chattetjeneste for unge  
Vi ønsker at kommunen møter ungdommene og deres behov på ungdommens premisser. Marker Sp 

vil derfor kartlegge behovet for en chattetjeneste for unge i Marker Kommune. Personene som 

svarer på spørsmål eller henvendelser skal være personer som jobber med unge og som eventuelt 

kan henvise videre til andre etater.  Marker Sp ønsker å jobbe for at dette tydeliggjøres ved 

informasjonsarbeid i ungdomsskolen, helsestasjon for ungdom og andre arenaer hvor det treffer 

målgruppen.  

Bedre kollektivtilbudet  
Marker Sp ønsker et bedre tilpasset kollektivtilbud. Det er lav oppslutning rundt de kollektivtilbud 

som eksisterer og vi mener at det i liten grad har vært kartlagt og tilpasset etter reelt behov. Samtidig 

tror vi at det er mye å hente på et godt samarbeid og dialog med tilbyderne. Derfor vil vi jobbe med å 

bedre kollektivtilbudet slik at det øker reisemulighetene til de som ikke har bil eller andre 

fremkomstmidler samtidig som det vil bidra positivt i et miljøperspektiv dersom flere lar bilen stå. 

Et trygt læringsmiljø for elever og ansatte  
Vi i Marker Sp ønsker et trygt og godt læringsmiljø i skolen. Vi ønsker at det gjøres forebyggende 

arbeid og utarbeides gode varslingsrutiner og rutiner for inngripen i situasjoner hvor elever eller 

ansatte opplever mobbing, vold-, og trussel-situasjoner.  

Videreutvikle tverrfaglig arbeid med barn og unge   
Det skal være trygt å være ung i Marker. Vi har allerede kommunale helse og sosialtjenester som har 

ansvar for å ivareta barn og deres familie i det daglige, men også i unntakssituasjoner og krise. 

Barnehage og skole er en viktig arene for å fange opp utfordringer og hvor det innen trygge rammer 

kan legges til rette for tiltak og oppfølging. Marker Sp mener derfor det er viktig med fokus på tidlig 

innsats i barnehage og skole på tvers av fagmiljøene for å sikre at barnas behov blir ivaretatt på best 

mulig måte.  
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Gi rom for praktisk undervisning   
Vi i Marker Sp vil at skolen skal være en arena der alle kan lykkes og trives i. Derfor mener vi det er 

viktig å tilrettelegge for mer praktisk undervisning i skolen. Skolehverdagen bør i større grad kan 

tilpasses praktikerne, slik at de får en arena hvor dem lærer, trives og opplever mestring.   
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BO I MARKER 

Marker Sp ønsker å videreutvikle Marker som et attraktivt lokalsamfunn som folk trives i. 

Vi ønsker å gi folk større valgmuligheter når det kommer til bosetting. Alle innbyggere i 

Marker skal føle trygghet for at vi har gode helse- og velferdstilbud. Vi ønsker tjenester 

nær folket. Velferdsteknologi og digitalisering må videreutvikles for å øke den enkeltes 

trygghet, frihet og selvstendighet. 

Attraktive boligtomter 
Marker Sp vil jobbe for at Marker skal være et sted folk ønsker å flytte til, og som unge ønsker å flytte 

tilbake til. Det må tilrettelegges for at de som ønsker å bosette seg i kommunen vår har reelle 

valgmuligheter. Vi ønsker å sikre at det til enhver tid er tilgjengelige boligtomter i Marker. Selv om 

hovedveksten bør være sentrumsnært, vil vi også gi muligheter for spredt boligbygging.  

Fiber til alle 
Et stabilt og trygt bredbånd er en forutsetning for at Marker skal være et attraktivt sted å bo. Vi 

mener at fiber er eneste alternativet som sikrer stabilitet og tilfredsstillende kvalitet for fremtiden. 

Helsetrapp i helse- og omsorgstjenesten 
Marker kommune yter tjenester utfra LEON-prinsippet, laveste effektive omsorgsnivå. Det må jobbes 

videre for at alle trinn på omsorgstrappa skal være et reelt tilbud. Det starter med hjemmeboende 

som trenger litt støtte i hverdagen til hjemmeboende med bistandsbehov, omsorgsbolig, 

omsorgsbolig med personalbase og til slutt plass i heldøgnsinstitusjon.  

Velferdsteknologi  
Vi lever stadig lengre. Dette fører til at Marker Kommune står overfor en demografisk utfordring i 

forhold til innbyggerne. Eksempler på velferdsteknologi er komfyrvakt og trygghetsalarm, og et 

mangfold av andre muligheter. Innen velferdsteknologi satses det allerede bredt i Marker. Det er 

viktige hjelpemidler for ansatte som utøver tjenester, og som kan bidra til å gi større frihet og 

trygghet for bl.a. hjemmeboende.  Marker Sp ønsker å fortsette denne satsningen.  

Politireform 
Marker Sp kjempet for å bevare det lokale lensmannskontoret, men kampen ble dessverre tapt. Vi 

ser store utfordringer med utfallet av reformen. Vi har mistet politi med kunnskap om og nærhet til 

lokalsamfunnet, og det oppleves at responstiden ved utrykning til Markers innbyggere har økt. Selv 

om første runde med politireform er gjennomført, vil vi fortsette å jobbe for et trygt og sikkert 

lokalmiljø med et politi nær folket. 

Kreftkoordinator 
Kreft er en folkesykdom. Kreftrammede og deres pårørende trenger en kontaktperson i kommunen 

utenom fastlegen som kan følge de i alle faser fra diagnose, under behandling, som kreftoverlever, i 

palliativ fase, omsorg ved livets slutt og som etterlatte. Marker Sp ønsker derfor å opprette en 

kreftkoordinatorstilling. 

Skape helsefremmende samfunn 
Vi ønsker at Marker skal være et helsefremmende lokalsamfunn som fremmer folkehelse, forebygger 

helseproblemer og gir eldre frihet til å velge en trygg alderdom i eget hjem. Vi vil jobbe målrettet 

med å ha tilfredsstillende kompetanse i kommunen innen fagområdene kosthold, trening og 

rehabilitering. Vi vil tilrettelegge for friluftsliv og rekreasjon med turstier, badeplasser og kommunale 

frileksområder. 
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YRENDE KULTURLIV 

Marker kommune har et rikt kulturliv, med et bredt tilbud innen idrett, kultur og 

foreningsliv. Kultur bygger fellesskap, tilhørighet og skaper gode samlingspunkt. Dette er 

en viktig faktor for trivsel blant innbyggerne, og bidrar i stor grad til at Marker fremstår 

som et attraktivt sted å leve, men også å besøke. Marker SP ønsker å sikre bredde og 

tilgjengelighet på kulturopplevelser og fritidstilbud i kommunen.  

 

Legge til rette for frivilligheten  
Det eksisterende kulturlivet er hovedsakelig basert på frivillig innsats og dugnad, og det er viktig at 

kommunen opprettholder gode støtteordninger for å bistå det lokale engasjementet. Marker Sp 

ønsker å støtte opp om, og bevare den gode dugnadsånden. Med tilrettelegging og økonomisk støtte 

ønsker vi til å stimulere til aktivitet.  

Gratis bruk av kommunale bygg for lag og foreninger 
Marker Sp ønsker en videreføring av kultursatsingen vi har i kommunen og tilrettelegge for at lokale 

lag og foreninger får disponere kommunale bygg for gjennomføring av sine aktiviteter. 

Etablere oppholdssted i sentrum for barn og unge, mellom skole og fritidsaktiviteter 
Barn og unge er både deltakere og bidragsytere i kulturlivet. Det er viktig å sørge for et godt og 

variert tilbud for denne målgruppen. Marker Sp ønsker at det skal være enkelt å delta på fritidstilbud 

i kommunen, uavhengig av hvor man bor. Derfor ønsker vi å etablere et oppholdssted i sentrum for 

barn og unge i tiden mellom skole og fritidsaktiviteter.  

Åpen og inkluderende kirke 
Som samlingsplass ser vi at kirken spiller en stor rolle i alle livets faser, og er spesielt verdifullt for de 

som står sårbare midt i kriser og ulykker. Marker Sp ønsker at kirken, også i fremtiden, består som en 

åpen og inkluderende møteplass. Vi vil bevare kirkebyggene og ønsker en økt bruk av kirkerommene 

til konserter og andre kulturarrangementer.  
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SKAPENDE NÆRINGSLIV 

Marker Sp ønsker at Marker skal være en attraktiv kommune å drive næring i. 

Næringsutvikling er viktig for at det skapes arbeidsplasser i kommunen. Generering av 

arbeidsplasser vil ha positive ringvirkninger på hele lokalsamfunnet. Vi har allerede mange 

dyktige næringsdrivende, en aktiv handelsstand både store og små bedrifter. Derfor er det 

viktig at kommunen tilrettelegger for nærings og stedsutvikling for å videreføre 

eksisterende næringsliv, men også tiltrekke ytterligere aktører.  

Videreutvikle Ressursparken 

Ressursparken er et viktig nav for utvikling av næringsliv og gründervirksomhet i kommunen. Det er 

har blitt en viktig møteplass for mange, og bidrar til økt verdiskaping i kommunen vår. Dette ønsker 

Marker Sp å utvikle videre.  

Utbyggingsklare næringstomter 

Tilrettelegging for satsning og nyetableringer i næringslivet er viktig for at Marker kommune skal 

være et attraktivt sted å drive virksomhet. Vi har flere fordeler knyttet til vår geografiske plassering 

både når det gjelder eksiterende infrastruktur med E18, og grensen til Sverige gjør at vi kommer 

tettere på et internasjonalt marked. Marker Sp mener at det er viktig at vi til enhver tid har 

utbyggingsklare næringstomter, slik at vi tilrettelegger for aktører som ønsker å starte eller utvide 

eksisterende drift.   

Stimulere til bruk av lokal handelsstand og næring 
«Bruk oss i dag, ellers er vi borte i morgen.» Marker Sp ønsker at det skal tilrettelegges for at lokalt 

handelsliv og næring skal blomstre. Vi ønsker å forbedre parkeringsmulighetene i sentrum og i 

Tangen-området. Vi mener at all kommunal virksomhet skal prioritere å bruke den lokale 

handelsstanden og næringslivet ved innkjøp av varer og tjenester der regler for offentlig anskaffelser 

tillater det. Marker Sp ønsker også å oppfordre kommunens innbyggere til å gjøre det samme.  

Videreutvikle Ørje sentrum 
Det skjer mye bra i Ørje med en aktiv handelsstand og mange ildsjeler. Det er viktig at vi 

videreutvikler Ørje til å bli enda mer attraktivt. Det er stort potensialet i sentrum og en utvikling av 

Marker Torg vil legge til rette for at handelsstanden og innbyggerne kan nyte god av dette i form av 

økt aktivitet i sentrum. Samtidig må vi være nøkterne, og må se dette i sammenheng med 

kommuneøkonomien. Vi mener nøkkelen her er god dialog og samarbeid med handelsstanden og en 

langsiktig stedsutviklingsplan. 

Opprettholde et godt landbrukskontor (LMN) 
Landbrukskontoret i Marker er velfungerende. Primærnæringen er den største næringen i Marker, og 

blant bøndene er det mange innovative og driftige næringsdrivende som skjøter både matproduksjon 

og kulturlandskap. For at disse skal kunne drive bærekraftig i en næring med stadig større krav til 

miljø og andre tilpasninger er det viktig med god veiledning. Marker Sp mener at kommunen derfor 

er avhengig av å videreføre det velfungerende landbrukskontoret.  

Fortsette den gode dialogen mellom næringsdrivende og kommunen 
Marker Sp ønsker å videreføre den gode dialogen mellom næringsdrivende og kommunen. 

Næringsdrivende bør i større grad involveres i prosesser som er avgjørende for deres drift og 

livsgrunnlag. 
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ANSVARLIG STYRING 

Marker Sp vil at Marker skal bestå som egen kommune! Vi vil beholde vår identitet og vårt 

lokalsamfunn, og vi ønsker fortsatt å ha en reell påvirkningskraft på utviklingen av vår 

ressursrike grensekommune i fremtiden.  

Marker har et ferskt og rekordkort opphold på ROBEK-lista. Vi ønsker ikke å havne på 

denne lista igjen. Marker Sp ønsker ikke eiendomsskatt på boliger, og vil jobbe for at 

denne skatten fjernes når kommuneøkonomien tillater det. Ut ifra nåværende 

økonomiske situasjon ønsker vi å prioritere å opprettholde dagens nivå på tjenester, 

utføre nødvendig vedlikehold og unngå ROBEK-lista.  

Fortsette som selvstendig kommune 

Vi vil jobbe for at Marker kommune fortsatt skal bestå som egen kommune. Vi ønsker at Marker 

kommunes innbyggere i fremtiden også skal kunne ha en demokratisk påvirkning på saker anliggende 

vårt lokalsamfunn. Marker Sp vil videreføre arbeidet med å sikre gode tjenester til innbyggerne. 

Marker kommune har startet samarbeid med andre mindre kommuner i Østfold som har valgt å stå 

alene, dette samarbeidet ønsker Marker Sp å videreutvikle.  

Aktiv eiendomsforvaltning av kommunale bygg 

Marker kommune har et etterslep på vedlikehold av kommunale bygg. Dette ønsker vi å ha et økt 

fokus på denne perioden. Det er viktig at vi ivaretar de kommunale bygg og eiendommer på best 

mulig måte. Ytterligere utsettelser av vedlikehold vil føre til økte utgifter på sikt. Vi ønsker å få på 

plass en langsiktig plan for vedlikehold og investeringer, for å kunne gjøre gode og veloverveide 

prioriteringer.  

Heltidskultur i pleie og omsorg 

Marker Sp ønsker å fjerne ufrivillig deltid. Vi vil jobbe for en heltidskultur, særlig i pleie og omsorg. 

Dette har vært fokus de siste årene, men vi er fortsatt ikke i mål. De som ønsker å arbeide heltid må 

få mulighet til det. Utlyste stillinger bør så langt det er mulig være heltid, da det er lettere å 

rekruttere til høye stillinger. Det er viktig at de ansatte som jobber i pleie og omsorg får den 

stillingsstørrelsen de ønsker. 

Bærekraftig investeringsplan 

Alle har mange ønsker for den flotte bygda vår, men vi har en stram økonomi og avgjørelser i forhold 

til investeringer må gjøres med bakgrunn i gode prosesser og veloverveide planer. Marker kommune 

har klart å bygge opp et disposisjonsfond og klarte å komme seg ut av ROBEK-lista på rekordtid. Men 

det er viktig at disse ressursene forvaltes på en god måte. Marker Sp mener derfor at kommunen må 

være nøkterne i sine investeringer.  

Aktiv bruk av kommunens kompetanseplan 

Marker Sp ønsker aktiv bruk av kompetanseplanen for hele kommunen, og kontinuerlig utvikling av 

denne. Denne skal være i aktiv bruk slik at alle ansatte kan få mulighet for kompetanseheving og 

faglig utvikling.  Dette er vesentlig for å beholde og videreutvikle viktig fag- og realkompetanse. Det 

er viktig at kommunen har oversikt over den gode kompetansen som kommunens flotte 

ansatte/medarbeidere har.  

Tillitsløft, mer tillit og mindre byråkrati 

Marker Sp vil jobbe for et tillitsløft. Tillit og samarbeid skal erstatte unødig måling, detaljstyring 

og kontroll i utføring av tjenester. Ansvaret for hvordan oppgavene blir løst, skal i størst mulig 

grad bli flyttet til dem som skal gjøre jobben. 
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Godt arbeidsklima mellom ansatte og politikere på alle nivåer 
Marker kommune skal være en god kommune å være innbygger, ansatt og politiker i. Det skal være 

godt arbeidsklima for alle parter. Det skal være takhøyde for å ytre meninger og god varslingskultur. 

Alle skal behandle hverandre med respekt. Kommunens etiske reglement er viktig, og Marker Sp vil 

være pådrivere for at alle skal føle eierskap til og etterleve dette. 

Kompetente tillitsvalgte 
Marker Sp ønsker bedre politikeropplæring for de folkevalgte. Bedre opplæring i økonomi, budsjett- 

og regnskapsforståelse. Det er også vesentlig at utvalgsmedlemmer får faglig oppdatering relevant til 

det utvalget man sitter i. Vi ønsker større politikerinvolvering. Det er viktig at de folkevalgte holdes 

løpende orientert rundt prosesser og pågående saker. 
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GRØNN VEKST 

Marker kommune er rik på muligheter for gode naturopplevelser samt utvikling av 

utmarksressurser. Vi har store skogsarealer tilgjengelig i vår umiddelbare nærhet, flotte 

kulturlandskap vi kan nyte tvers gjennom vår langstrakte kommune. I Marker har vi tilgang 

til to vassdrag som gir oss gode muligheter for både villmarksopplevelser, rekreasjon, 

næring og turistvirksomhet. 

Smartere utvikling av utmarksressurser  

Marker kommune er rik på fornybare ressurser. Marker Sp er opptatt av å bruke de ressursene vi har 

i vår kommune på en måte som gir mulighet for næringsutvikling, samtidig som det forvaltes på en 

slik måte at også våre etterkommere kan få de samme opplevelser som vi har hatt i kommunen vår. 

Et eksempel på dette kan være tretopphytter til utleie. 

Arbeide mot nedbygging av matjord 

Matjorda er under sterkt press i Norge i dag. Vi er tilhengere av et sterkt jordvern, for å sikre tilgang 

på god og ren norsk mat også for fremtidige generasjoner. 

Marker Sp vil kjempe mot nedbygging av matjord og vi skal jobbe for å følge de nasjonale og det 

lokale planverket.  

Etterleve kommunens klimaplan 

Vi må sikre at vi tar ansvar for og tilpasser klimaplanen. Gjennom oppgraderinger i kommunale bygg 

og utviklingsprosjekter eller gjennom å sette tydelige klima krav til tjeneste leverandører.  

Norsk tre som byggemateriale i kommunale bygg 

Kommunen skal tillempe bruk av norske tre-ressurser i kommunale bygg. Dette sikrer norsk 

verdiskaping, etterspørsel etter lokale råvarer og et positivt klima regnskap.  

Opprettholde kulturlandskapet 

I dag utfører bonden to viktige samfunnsoppgaver. Produksjon av mat og pleie av kulturlandskapet 

ved blant annet aktiv bruk av beitedyr. Senterpartiet mener at aktiv bruk av våre arealer er den 

viktigste måten å opprettholde kulturlandskapet rundt oss. 

Dette må sikres ved en god skogkultur, opprettholdelse eller økning av matproduksjonen, økt 

satsning på beitedyr, samt en ansvarlig rovdyrforvaltning. På denne måten vil kommunen bidra til at 

kulturlandskapet utnyttes, holdes åpent og i hevd. 

Aktiv og lokal viltforvaltning 

Jakt og fiske er en naturlig del av forvalteransvaret og det gir godt grunnlag for næringsvirksomhet i 

kommunen. Viltforvaltning er viktig for mange av Markers innbyggere og for Senterpartiet. 

Hjorten er på frammarsj i kommunen og vi må jobbe for en aktiv forvaltning slik at bestanden 

kontrolleres og holdes på riktig nivå for å redusere skader på skog. 

Villsvinet er en fremmed art i norsk fauna og det må jobbes aktivt for å holde bestanden lav. 
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