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Ønske om tilbakemelding vedrørende kommunestruktur  
 

 

Fylkesmannen i Østfold skal innen 31. desember 2016 avgi en tilleggstilråding til tilrådingen 

som vi avga til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 29. september 2016. 

 

Etter at kommunene behandlet spørsmål om kommunestruktur i juni 2016, er det fattet 

vedtak i Spydeberg kommunestyre om at Spydeberg vil slutte seg til Hobøl og Askim 

kommune. Formannskapet i Eidsberg kommune har fattet vedtak om at de primært ønsker å 

bli en del av en stor indre-kommune, subsidiært å slutte seg til de tre kommunene i vest 

(Hobøl, Spydeberg og Askim). 

 

Spydeberg kommunestyres vedtak av 1. desember 2016, lyder som følger: 

 
Etter at Askim og Hobøl kommuner har vedtatt å søke om sammenslåing med virkning fra 1. 

januar 2020, har situasjonen for Spydeberg endret seg. Fylkesmannen har innstilt ovenfor 

departementet at Spydeberg slås sammen med ovennevnte kommuner. På bakgrunn av dette 

fremmes følgende forslag til behandling i kommunestyret:  

 

1. Spydeberg kommune vil søke om videre samarbeidsformer (kommunesammenslåing) med 

    Askim og Hobøl fram mot 2020.  

2. Spydeberg ønsker tilslutning til interim nemnda og søker om økonomiske midler for 2017.  

3. Forutsetningen fra 22-06 er blitt vesentlig endret. Spørsmål om sammenslåing fremmes for 

    rådgivende folkeavstemming høsten 2017. Innlemmes Spydeberg i den nye kommunen våren 

   2017, faller dette ut. 

 

Formannskapet i Eidsberg kommune vedtok 1. desember, med 7 mot 2 stemmer, følgende 

innstilling til kommunestyret, etter et fellesforslag fra Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre: 

 
1. Eidsberg kommunestyre ser behovet for strukturelle endringer i dagens kommuneinndeling og 

    ønsker primært å inngå som en del av en stor samlet Indre Østfold-kommune i tråd med 

    fylkesmannens helhetlige tilrådning av 29.09.2016.  

2. Etablering av en stor Indre Østfold-kommune vil gi det beste grunnlaget for å skape en sterk og 

    bærekraftig kommune som bedre kan løse kommunenes framtidige oppgaver med god kvalitet 

    for innbyggerne, organisasjoner og næringsliv. En stor Indre Østfold-kommune vil utgjøre et 

    funksjonelt samfunnsutviklingsområde med et felles bolig-, nærings-, utdannings- og arbeids- 

    marked – samtidig som byenes og tettstedenes styrker og særpreg kan styrkes og utvikles.  

3. Om det ikke etableres en stor samlet Indre Østfold-kommune fra 01.01.2020, ønsker Eidsberg 

    kommune at det etableres en ny kommune bestående av dagens kommuner Eidsberg, Askim, 

    Spydeberg og Hobøl med samme virkningstidspunkt.  Kommunedannelsen skal baseres på en 
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    stor grad av gjensidig raushet og vilje til å etablere en ny kommune for framtidige generasjoner. 

    Grunnlagsdokumentet for 6K signert av forhandlingsutvalgene 19.04.2016 danner basis for 

    videre arbeid. 

 

Kommunestyret i Eidsberg tar endelig stilling til saken 8. desember 2016. 

 

Et annet element som nå kan aktualisere spørsmålet om kommunestruktur, er virkningene 

av omleggingen i kommunenes inntektssystem. Disse virkningene har kommunene bedre 

oversikt over nå enn da de fattet sine vedtak i juni 2016. Fylkesmannen er oppmerksom på 

at høstens budsjettarbeid kan ha avdekket utfordringer i kommunene, som gjør det naturlig å 

vurdere tilslutning til større kommuner hvor driftskostnader kan effektiviseres. 

 

I vår tilrådning av 29. september 2016 er vi klare på at en kommune bestående av Askim, 

Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad i størst grad vil imøtekomme 

reformens hovedmål og være det beste alternativet for innbyggerne i Indre Østfold. 

 

På grunnlag av disse nye momentene ber Fylkesmannen i Østfold kommunene i Indre Østfold 

ta stilling til og gi tilbakemelding på følgende: 

 

1. Ønsker kommunen, i lys av de endrede forutsetningene etter juni 2016, å bli del av 

en samlet kommune i Indre Østfold, med virkning fra 2020? 

 

2. Hvordan stiller kommunen seg til en eventuell etablering av en kommune der Hobøl, 

Spydeberg, Askim og Eidsberg inngår?  

 

Det bes om at standpunktene forankres politisk. Tilbakemeldingene vil danne et grunnlag for 

Fylkesmannens tilleggstilråding. Vi håper derfor at kommunene vil prioritere saken i 

kommende kommunestyremøter. 

 

Fylkesmannen i Østfold vil invitere kommunene til et felles møte hvor standpunktene i den 

enkelte kommune presenteres, og hvor det gis rom for å drøfte status. 

 

Møtet holdes onsdag 14. desember kl. 18:00-20:00 i Askim rådhus, bystyresalen. 

 

Avslutningsvis vil vi minne om at de kommuner som Stortinget slår sammen i løpet av 2017 

er sikret de økonomiske virkemidlene som ligger i engangsstøtten, reformstøtten og 

inndelingstilskuddet, med overgangsordningen.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Trond Rønningen Espen Pålsrud  

fylkesmann direktør 
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Likelydende brev er sendt: 

Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad kommuner 
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