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AREMARK KOMMUNE  

• Sørøst i Østfold  

• Grenser i hele sin lengde mot Sverige  

• Typisk jord- og skogbrukskommune  

• Haldenvassdraget og Villmarksveien strekker seg parallelt gjennom hele 
kommunen 

• Rundt 1400 innbyggere 

• Totalt areal 322 kvadratkilometer, hvorav 7% utgjør dyrket mark, 81% skog 
og 12% vann, bebygget areal eller annet 

• Rikelig areal til både industri, boligformål og ikke minst fritidsaktiviteter. 
Betydelig hyttekommune; flere hytter og fritidshus enn boliger  

• I et velfungerende bygdesamfunn er engasjement og deltagelse viktige 
stikkord. Og det er det mye av i kommunen vår. 

 



Aremark og budsjett 2017 

• Rammes av nytt inntektssystem 

 

• Vekst i frie inntekter 1,5 % i 2017 

• Pris og kostnadsvekst anslått til 2,5 % 

• Snittet i Østfold 3,0 % 

 

• Veksten i frie inntekter inkluderer også oppgaver med særskilt fordeling 
bl.a. innlemming tilskudd til Frivilligsentraler 

 

• Svekket handlingsrom 

 



Aremark og budsjett 2017 

• Enstemmig vedtak i kommunestyret om å bestå som egen kommune 

• Attraktiv kommune å bo og leve i 

• Leverer gode tjenester på de fleste områder – scorer ofte høyt – stor    
innbyggertilfredshet  

• Dokumentert aktiv og god samfunnsutvikling 

• Evner å utvikle kommunen innenfor tilgjengelige økonomiske rammer 

• God demokratisk arena – politisk engasjement bidrar til sunn og god 
utvikling av samfunnet – lokale politikere opptatt av lokal identitet og 
som kjenner de lokale behovene 

• Innbyggerundersøkelsen 76 % mot kommunesammenslåing 

 

 

 

 

 

 



Aremark og budsjett 2017 

• Ressurskrevende tjenester 

• Innslagspunktet øker med kr 50 000 utover anslått 
lønnsvekst  

• Rammer kommuner med mange brukere, deriblant 
Aremark 
 

 



Aremark og budsjett 2017 og videre……… 

• Laveste distriktsindeks i Østfold (37) gir Distriktstilskudd Sør-Norge – 
småkommunetillegg på 4,9 mill i 2017 

• Inntektsgarantiordningen (INGAR) 2,6 mill for 2017, men vil etter hvert 
forsvinne 

• Aremark kommune skal med en svært stram og nøktern økonomisk 
disiplin, også for 2017, gi innbyggerne et forsvarlig servicenivå og gode 
tjenester  

• Men, hva med årene som kommer? 



Aremark og budsjett 2017 og videre……… 

 

 

• For Aremark i 2017 er økningen i de frie inntekter på 1,5 %, pris og 
kostnadsvekst på 2,5 % og snittet i Østfold  på 3,0 % 

• For 2016 var de frie inntekter på 2,8 %, pris og kostnadsvekst på 2,7 % og 
snittet i Østfold  på 4,6 % 

• Statsbudsjettet  for 2017 bekrefter at staten ønsker å «ta livet av» de små 
kommunene 

• Hvor er frivilligheten? 

 



                                   

• Det er et ordtak som heter der det hjerterom, er det 
husrom . Vi velger å se på oss selv som ei bygd med 
både hjerterom og husrom. Målet er å øke 
innbyggertallet hvert år.  I Aremark er det plass til flere. 
Mange flere.  

• Hjertelig velkommen til oss.  

 
 


