
Hobøl kommune 
• I sterk vekst (får veksttilskudd) 

• Sammenslåing med Askim (og evt. Spydeberg) 
fra 2020 

• Store og attraktive bo- og nærings-områder (nylig 
rullert arealplan) 

• Ny E-18 (åpner i nov) 

• Ut av ROBEK (på god vei) 

• SIO-prosjekt (tilført kompetanse) 

• Lave netto driftsutgifter per innb. (kr. 48.212) 

 

 



Ny E-18 Knapstad - Retvet 

 



Hobøl og Askim fortsetter som 

egne kommuner 

• Ved gradert basis (strukturkriteriet) så vil 

kommunene, hvis de fortsetter som egne 

kommuner, få mindre enn om de hadde lange 

reiseavstander.    

– Hobøl taper netto ca 4 ¼ millioner(Strukturkrit. 9,2 

mill) 

– Askim taper netto ca 2 ½  millioner (Strukturkrit. 8 

mill) 

 

 



Hobøl og Askim 

• Ved sammenslåing får kommunene et nytt 

strukturkriterium på ca 8 mill kroner. Det er 

9,4 millioner lavere enn om kommunene 

fortsetter som egne kommuner. 

 

• Men den nye kommunen får et 

inndelingstilskudd etter gammel ordning på 

13,2 mill i 2016 kroner. 

 

 

 

 



Andre utslag(usikkert) 

• Hobøl får i 2017 vekstkommune tilskudd på 3,8 
mill. Usikkert hva som skjer i 2020 

 

• Den nye sammenslåtte kommunen vil trolig ikke få 
det – veksten er for lav i den sammenslåtte 
kommunen – undersøkes nærmere 

 

• Kan også skje endringer i utgiftsutjevningen som 
kan påvirke rammene til den nye kommunen  
– opphopningsindeksen, sone, nabo 

 

 

 



Engangstilskudd og reformstøtte 

Hobøl – Askim 

Vedtak om 

sammenslåing før 

1.7.2016 Ordinære regler

Engangstilskudd og reformstøtte 45 000 0

Tilskudd engangskostnader og reformstøtte



Hva med nytt 

regionsentertilskudd 

• Kjente mulige sammenslåinger i dag er ca 32. Da får  

 

• Hobøl og Askim,    2017  2018 

Mill kr    2,8  5,5 

 

• Usikker effekt hvis det blir flere kommuner 

• 40 nye kommuner?  2,2  4,4  

 

• 50 nye kommuner?  1,8  3,6 

 



Oppsummering 

• Hobøl og Askim som egne kommuner: 
– To graderte basistilskudd på 9,2 og 8 mill 

– Hobøl har vekstkommunetilskudd i dag på 3,8 mill. 
• Usikkert hva det vil bli fremover 

 

 

• Hobøl og Askim som sammenslått kommune. 
– Et gradert basistilskudd på ca 8 mill 

• Ca 9 mill lavere enn om de fortsetter som egne kommuner 

– Inndelingstilskudd 15+5år:  13,2 mill totalt 230 mill 

– Engangsstøtte og reformstøtte 1 år:  45 mill 

– Regionssentertilskudd:  

– 2,2 mill i 2017 og 5,5 mill i 2018: 


