Kommunereform
6K eller 4K eller Marker?

Hvorfor vil Stortinget og regjeringen
ha større kommuner?
Kommunene har i de siste femti årene fått flere oppgaver og et
mye større ansvar.

I hovedtrekk er kommunestrukturen den samme i dag som den
var midt på 1960 – tallet.
Kommunene står overfor langt større oppgaver nå enn for noen
tiår siden.
Innbyggere og lokalsamfunn har store og økende forventninger
og krav til kommunene.
Stortinget og regjeringen mener at mange av dagens kommuner
ikke er bærekraftige i forhold til sine oppgaver.

Kommunereform- mål
 Gode og likeverdige
tjenester
 Helhetlig og samordnet
samfunnsutvikling
 Bærekraftige og økonomisk
robuste kommuner
 Styrket lokaldemokrati

Forhandlinger 6K og 4K
4K – Trøgstad, Marker, Eidsberg,
Rakkestad

6K – Trøgstad, Hobøl, Spydeberg,
Askim, Eidsberg og Marker

•

12. januar 2016:
Faktasammenstilling

•

6. januar 2016 Intensjonsavtale
5K (før Trøgstad ble med)

•

11. april 2016
Grunnlagsdokument

•

19. april 2016
Grunnlagsdokument

Grunnlagsdokument 4K
1.

Innledning

8.

Tjenestetilbud

2.

Prinsipper og mål

9.

Samfunnsutvikling

3.

Tidspunkt for sammenslåing

10. Kommunalt eierskap

4.

Overgangsregime

11. Planverk

5.

Kommunenavn og symboler

6.

Politisk styring

12. Egenbetalingsordninger –
eiendomsskatt

7.

Kommunen som arbeidsgiver

13. Økonomiforvaltning
14. Investeringer

Grunnlagsdokument 6K
1.

Navn og etablering

8.

Interkommunalt samarbeid

2.

Formål med etableringen

9.

Samfunnsutvikling

3.

Demokratisk ordning

10. Næringsutvikling

4.

Kommunen som arbeidsgiver

11. Økonomiforvaltning

5.

Kommuneorganisasjon

12. Innbyggerbetaling

6.

Planverk

13. Forberedelser til ny kommune

7.

Tjenestetilbudet

Grunnlagsdokument 4K

Grunnlagsdokument 6K

Barnehageplass tildeles primært
med basis i bosted. Fordi
kommunens utgifter til
barnehageplasser er styrt av
markedsmessige mekanismer, må
struktur på barnehagetilbudet
avveies opp mot hensynet til en
effektiv drift av barnehageområdet
som en helhet.

I 6K vil barnehager, skoler og
helsetjenester opprettholdes på de
steder hvor dette er lokalisert i dag.

Den nye kommunen kan derfor ikke
alltid tilby barnehageplass der en
bruker først og fremst ønsker det.

Dagens barnehagetilbud skal
opprettholdes. Kommunen skal ha
kvartalsvise barnehageopptak.

Grunnlagsdokument 4K

Grunnlagsdokument 6K

Basistjenestene er lokale og
desentrale.

Skoler opprettholdes på de steder
hvor dette er lokalisert i dag.

Det skal være en funksjonell og
hensiktsmessig skolestruktur.

Dagens skoletilbud skal
opprettholdes.

Skolestrukturen evalueres
kontinuerlig som et ledd i
kommunens strategi- og planarbeid.
NAV
Felles og enhetlig NAV-tilbud.

NAV-bemanning ved
servicekontorene

Grunnlagsdokument 4K

Grunnlagsdokument 6K

Helsehus
Den nye kommunen skal tilby
tjenestene som er et fullverdig
helsehus – inklusive legevakt.
Den nye kommunen tar sikte på å
overta eksisterende kommuners
eierandeler i Indre Østfold Medisinske
Kompetansesenter IKS.
Etter at etablering av den nye
kommunen er bestemt, starter
utredningen av spørsmålet om
lokalisering og drift av helsehus opp i
regi av fellesnemnda.

Helsehus
6K kommune vil ha fokus på forebygging
og rehabilitering. Det skal satses på
velferdsteknologi og ambulante
tjenester for å gi innbyggerne tilbud som
gjør at de kan bo lengst mulig i egen
bolig.
Helsehuset skal styrkes som
kompetansesenter.
6K kommune har som ambisjon å overta
ansvaret for DPS – Distrikts Psykiatrisk
Senter for å kunne gi et helhetlig
psykiatritilbud i lokal regi.

Grunnlagsdokument 4K

Grunnlagsdokument 6K

Lokalisering av stedsuavhengige
tjenester

Lokalisering av stedsuavhengige
tjenester

Den nye kommunen samler de
ledende administrative funksjoner,
spesialiserte funksjoner og andre
fellesfunksjoner i egne enheter og
miljøer for å oppnå den ønskede
effekt av sammenslåingen.
De felles- og spesialiserte funksjonene
som nevnt, lokaliseres til Mysen
(kommunesenteret) og Rakkestad,
Skjønhaug og Ørje etter det som er
den nye kommunen sine enhetlige og
andre relevante rammebetingelser.

Detaljene i lokalisering av de
stedsuavhengige tjenestene utarbeides
av interimnemda og vedtas av
fellesnemda når den kommer i funksjon.
En jevn fordeling av disse tjenestene er
en premiss, og lokaliseringen gjøres slik
at de kan bidra til positiv utvikling i alle
deler av den nye kommunen.
Kommunale bygg; dagens
rådhus og andre administrasjonsbygg vil,
i den grad det er mulig, benyttes til
egnet kommunal virksomhet.

Grunnlagsdokument 4K

Grunnlagsdokument 6K

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Innbyggere, næringsliv og
lokalsamfunn bør påregne at gebyrer,
egenbetalingssatser og
eiendomsskatteordninger videreføres
slik som de er i de eksisterende
kommuner.
For den nye kommunen er
eiendomsskatt en sannsynlig inntektsog finansieringskilde – ut fra både den
gjeldende finansiering av Eidsberg,
Rakkestad, Trøgstad og Marker
kommuner og forslag til nytt
inntektssystem for kommunene fra
2017.

Eiendomsskatt på verker og bruk blir
gjeldende i kommunen, mens skatt på
bolig, fritidsbolig og næring oppheves
for de kommunene som hadde dette
forut for etableringen av den nye
kommunen.

Som i dag
1. Usikkert inntektssystem

2. Sårbart fagmiljø
3. Nøkternt
4. Fortsatt avhengig av samarbeid eller kjøp av tjenester

5. Lokale løsninger

Marker vår-sommer 2016

Hva skjer videre?
• Kommunestyrene skal gjøre vedtak i saken innen 1.7.2016.
• Fylkesmannen skal sammenfatte de forskjellige kommunenes
vedtak og sende sine vurderinger i saken som helhet til
kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 1.10.2016.
• Regjeringen legger en proposisjon om ny kommunestruktur fram
for Stortinget våren 2017.
• Stortinget vedtar nye kommunestruktur i Norge våren 2017.
• 11. september 2017 - Stortingsvalg
• Mulig ny kommunestruktur trer i kraft fra 1.1.2020.

