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Sammenslåing av Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner - 
Fylkesmannen oversender kopi av vedtak 
 
Vi viser til Stortingets behandling av proposisjon 96 S (2016-2017) om endringer i 
kommunestrukturen. Ved vedtak nr. 821 8. juni 2017 besluttet Stortinget at Askim, Eidsberg, 
Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner skal slås sammen fra 1. januar 2020. 
 
Fylkesmannen arrangerte felles kommunestyremøte for de fem kommunene 12. juni 2017 i 
Askim kulturhus. Vedlagt følger en kopi av protokollen fra møtet (vedlegg 1). De enkelte 
kommunestyrene avholdt møter i etterkant av fellesmøtet. Vedlagt følger kopi av protokoller 
fra møtene (vedlegg 2–6). 
 
Etter det vi kan se, har de fem kommunene fattet likelydende vedtak når det gjelder temaene 
i bokstav b til e i inndelingslova § 25. Kommunene synes også å ha kommet til enighet om 
punktene i inndelingslova § 26, herunder et felles reglement for fellesnemnda (vedlegg 13). 
 
Kommunene har ikke kommet til enighet når det gjelder forslag til navn på den nye 
kommunen. Oppsummert ønsker bystyret i Askim og kommunestyret i Hobøl at den nye 
kommunen skal hete Askim (vedlegg 7 og 9). Kommunestyrene i Eidsberg og Spydeberg 
ønsker Smaalenene som nytt kommunenavn (vedlegg 8 og 10), mens kommunestyret i 
Trøgstad først og fremst ønsker Smålenene som navn, alternativt Indre Østfold (vedlegg 11). 
 
Kommunene i Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad ønsket opprinnelig å gi fellesnemnda 
myndighet til å foreslå navn på den nye kommunen (vedlegg 3 til 6), mens Askim kommune 
har ønsket at departementet avgjør spørsmålet. I fellesnemndas møte 19. juni 2017 ble 
reglementets punkt 6 justert slik at nemnda tillegges myndighet til å velge kommunevåpen, 
men at punktet om å fastsette nytt kommunenavn falt bort ettersom Askim bystyre krever at 
saken sendes til departementet (vedlegg 12, sak 17/04). 
 
På vegne av de fem kommunene anmoder Fylkesmannen departementet om å ta stilling til 
hva den nye kommunen bør hete, basert på forslagene fra kommunene, jf. inndelingslova  
§ 26 fjerde ledd andre setning. Endring i en kommunes navn avgjøres av Kongen, jf. 
kommuneloven § 3 nr. 3. Flere kommuner har fremhevet viktigheten av at navnespørsmålet  
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avgjøres raskt. Fylkesmannen støtter denne oppfordringen.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Trond Rønningen Gøril Hjelseth 
fylkesmann seniorrådgiver 
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Vedlegg 
1 Protokoll fra felles kommunestyremøte 12.06.2017 
2 Protokoll 12.06.2017 Askim 
3 Protokoll 12.06.2017 Eidsberg 
4 Protokoll 12.06.2017 Hobøl 
5 Protokoll 12.06.2017 Spydeberg 
6 Protokoll 12.06.2017 Trøgstad 
7 Korrigert protokoll Askim 
8 Tillegg til begrunnelse for navneforslag, Eidsberg 
9 Tillegg til begrunnelse for navneforslag, Hobøl 
10 Tillegg til begrunnelse for navneforslag, Spydeberg 
11 Tillegg til begrunnelse for navneforslag, Trøgstad 
12 Protokoll fra fellesnemndas møte 19.06.2017 
13 Reglement for fellesnemnda 
 
 
Kopi til: 
Eidsberg kommune Ordfører Voldensvei 1 1850 Mysen 
Askim kommune Postboks 2003 1802 ASKIM 
Spydeberg kommune Stasjonsgt. 35 1820 Spydeberg 
Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 Hobøl 
Trøgstad kommune Postboks 34 1861 Trøgstad 


