


- er mulighetene mange? 



Samfunnshensyn Kriterier 

Kvalitet i tjenestene Tilstrekkelig kapasiet

Effektiv bruk av samfunnets ressurser Relevant kompetanse

Likeverdighet Effektiv tjenesteproduksjon

Økonomisk soliditet

Valgfrihet

Statlig rammestyring 

Samfunnshensyn Kriterier 

Rettsikkerhet Tilstrekkelig kapasitet

Relevant kompetanse

Tilstrekkelig distanse

Samfunnshensyn Kriterier 

Helhetlig areal- og transportplanlegging Funksjonelle samfunnsutviklingsområder

Tilrettelegging for positiv utvikling Tilsrekkelig kapasitet

Relevant kompetanse

Samfunnshensyn Kriterier 

Lokal politisk styring Høy politisk deltagelse

Levende lokalt folkestyre Lokal politisk styring

Aktiv lokal politisk arena Lokal identitet

Bred oppgaveportefølje

Statlig rammestyring 

DEMOKRATISK ARENA

TJENESTEYTING

Kommunens fire roller, samfunnsmessige hensyn og kriterier

MYNDIGHETSUTØVELSE

SAMFUNNSUTVIKLING



En kommune er et geografisk 

avgrenset område som utgjør en egen 

politisk og administrativ enhet 

WIKIPEDIA  



Fylkesmannens analyse 



Netto driftsresultat 
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Befolkningsutvikling 





Alderssammensetning 

 



0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Marker 2015

Marker 2020

Marker 2040

5,9 

5,9 

5,7 

11,0 

10,6 

11,0 

5,1 

4,8 

4,5 

57,6 

57,2 

54,0 

14,6 
15,5 

15,6 

5,8 
6,0 

9,1 

Over 80 år

67-79 år

20-66 år

16-19 år

6-15 år

0-5 år

Alderssammensetning 

 



Alderssammensetning 

 









 

• Er dette utviklingstrekk vi ønsker å forsterke 
ved å fortsette videre som i dag? 

 

• Er det grunn til å tro at vi alene har økonomiske 
muskler til å snu denne utviklingen?  

 

• Er en kommunereform løsningen? 
 

Hvilke alternativer har vi?  



Tema 1; Demokratisk arena 

Levende lokalt folkestyre; 

- Bestemmer over egen kommune og oss selv (AK)(KS) 

Lokal politisk styring: 

- Styrket nærhet mellom innbyggere og kommune, politikere og administrasjon. (AK)(KS) 

- Bestemme inntektsmuligheter selv (AK)(KS)(UKH) 

- Kan få større gjennomslag regionalt for våre særinteresser (KS) 

- Styrker eksisterende omstillingsevne (KA)(KS) 

 
Innspillene fra de respektive gruppene i SWOT analysen og 

kommuneadministrasjonen er samordnet i de følgende tabellene. 

Samordningens hensikt er å sammenstille innspillene fra de ulike gruppene 

siden mange av disse har en lik mening men er uttrykt på forskjellig måte.  

Sammendrag av resultater - 

arbeidsbok 

 



Tema 2; Samfunnsutvikling 

Attraksjonskraft; 

- Vi blir eksklusive ved å være små «sære egne bygdeoriginaler» (AK)(KS)(UKH) 

Bolig/boligbygging; 

- Kan få større tilflytting (KS) 

Tettstedsutvikling; 

- Bedre kontroll på arealdisponering (AK) 

Lokalsamfunn/identitetsbygging 

- Styrker lokal identitet og dugnadsånd (AK)(KS) 

- Vil beholde navnet/historien og ildsjeler (UKH) 

- Sikrer godt oppvekstmiljø og MOT i skolen (UKH) 

- Vi er en liten kommune med store drømmer (UKH) 

Arbeidsplasser/arbeidsmarked; 

- Vindmøller kan gi oss bedre økonomi, at den ikke forsvinner inn i en stor kommune (UKH) 

Infrastruktur og samferdsel; 

Miljø, klima og folkehelse; 

Kultur og idrett; 

- Bevare vår kultur og vårt verdigrunnlag (KS) 

- Kontroll på vedlikehold av lokale bygg, anlegg og plasser (UKH) 

Innvandring og veien mot et mer flerkulturelt samfunn; 



Tema 3; Tjenesteyting 
Kvalitet i tjenestene; 

Kapasitet og ressurser; 

- Kan bli fratatt oppgaver vi ikke ønsker å ha (AK) 

- Kan selge tjenester til andre (AK) 

- Kan prioritere ressursinnsats etter egne behov (AK)(KS) 

Likeverdighet og rettsikkerhet; 

Tema 4; Myndighetsutøvelse 

Hvordan er situasjonen i kommunen; 

Andre; 











Tap knyttet til omlegging av IS og innføring av 
strukturkriterium (grenseverdi 25,4 km) 

24 

Gammel IS 
basistilskudd 

Nytt IS 
basistilskudd 

Risiko for endring 
inndelingstilskudd 

Marker 13 180 7 277 

Spydeberg 13 180 2 070 

Askim 13 180 1 047 

Eidsberg 13 180 2 100 

Hobøl 13 180 3 321 

Sum 65 900 15 814 

Verdi basistilskudd 
ny kommune 

13 180 2 307?? 

Inndelingstilskudd 
(4 basistilskudd) 

52 720 13 580?? -39 212 

Endring over 20 år -686 212 

Reformstøtte 80 000 0 ?? -80 000 



Kommunereform 
5K i Indre Østfold 

Marker 
Eidsberg 
Askim 
Spydeberg 
Hobøl 



5K vil ha ca 41 000 innbyggere og 

bli Norges 20. største kommune 

(forutsatt alle andre like). Dvs på 

størrelse med Larvik, Arendal, 

Sandefjord, Ålesund, og Tønsberg 

(de fem største kommune er ikke med her) 



Om intensjonsavtalen 

• Intensjonsavtalen er utarbeidet av de fem kommunene 
Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg (5K).  

• Fra hver kommune har ordfører, varaordfører, 
opposisjonspolitiker og rådmann deltatt i 
utredningsarbeidet, som har pågått fra august 2015 til 
januar 2016. 

• Utredningsutvalgene har arbeidet med et perspektiv 
om at en ny kommune i Indre Østfold vil kunne være 
etablert fra 01.01.20. 

• Dersom kommunestyrene velger å gå videre med 5K vil 
avtalen åpnes for videre forhandlinger. 

 



Målsetting 

Målsettingen med 5K er å etablere en 

slagkraftig kommune der alle jobber sammen 

for å utvikle attraktive og gode lokalsamfunn, 

med fremtidsrettede tjenester til det beste for 

den enkelte innbygger og næringsliv. 



Generelt om målsettinger 

• Ambisiøse målsettinger for den nye kommunen.  

• Større fagmiljøer er en tungtveiende faktor som 
legges til grunn for både kvalitetsheving, 
profesjonalitet og utvikling i kommunens 
oppgaveløsing.  

• En åpenbar fordel med å bli en 5K-kommune 
knytter seg til nærings- og samfunnsutvikling, 
der man nå kan legge til rette for en helhetlig og 
langsiktig utviklingsstrategi, og en planmessig 
styring av handels- og næringsområder. 

 



Satsningsområder 

• Satsningsområdene innenfor 5K: 
 
– Innenfor ordinær driftsramme 

• Hva kan 5K (i kraft av å være en vesentlig større 
kommune) få til/prioritere innenfor ordinær 
driftsramme? 

– Utenfor ordinær driftsramme 

• Hva vil vi bruke Inndelingstilskuddet til? 



Drift - tjenesteprioriteringer 

• Barn og unge 

• Helhetlige bo- og omsorgstilbud, rehabilitering og 
demensomsorg 

• Distriktpsykiatrisk senter (DPS)  

• Omdømmearbeid og profilerings-/markedsføringsaktiviteter  

• Samferdsel, infrastruktur og kommunikasjon 

• Næringsutvikling 

• Tettstedsutvikling, kultur og frivillighet 

• Kompetanseutvikling av egne ansatte  

 



Nærdemokratisk ordning 

• 5K skal ha ordninger for å understøtte det lokale 
engasjement og tettstedsutvikling: 

• Det skal etableres et hovedutvalg for utvikling av 
tettsteder/lokalsamfunn i kommunen. I modellen er 
dette kalt hovedutvalg for Kultur og Stedsutvikling. 

• Det skal i tillegg rigges en struktur, f.eks. et eget råd for 
tettstedsutvikling, som sikrer innflytelse fra 
tettstedene. 

• 5K skal opprettholde og skape vellykkede lokale 
samarbeidsformer mellom det offentlige og 
næringslivet. 

 



Kvalitet på tjenester 

5K skal tilby høy tjenestekvalitet, og møte forventninger og 
kvalitetsnormer som er i tråd med lov- og forskrift. Dette skal 
blant annet gjøres ved å samle kompetanse i større fagmiljøer, 
som på en annen måte vil utvikle og opprettholde kvalitet på 
tjenestene enn hva mindre kommuner kan legge til rette for. 
 
Større fagmiljøer gir fordeler på flere plan: 
• Større kollegialt fellesskap 
• Grunnlag for flere hele stillinger 
• Tilby tjenester med bredere og mer spisset kompetanse 
• Tilby et mer tilpasset tjenestetilbud 
• Drive mer aktivt og helhetlig utviklingsarbeid 
• Være en mer attraktiv arbeidsgiver for nye arbeidstagere og 

ny kompetanse 
 



Lokalisering av tjenester 

I en ny kommune vil vi opprettholde barnehager, skoler og 
helsetjenester på de steder hvor dette er lokalisert i dag.  
 
Kulturtilbud skal finnes der det er i dag. 
 
Det legges vekt på å samle fagmiljøer som ikke stedbundet.  
 
Servicetorg med  NAV-mottak lokaliseres ved følgende tettsteder i 
kommunen: 

– Tomter 
– Spydeberg 
– Askim 
– Mysen 
– Ørje 

 



Ikke stedbundne tjenester 

Fordeling av ikke stedbundne tjenester gjøres 
etter følgende prinsipper: 

– Tilstrebe en balansert fordeling av arbeidsplasser i 
kommunen 

– Optimal utnyttelse av eksisterende bygg 

– Samle tjenester og fagmiljøer som gir 
synergieffekter 

– Ta hensyn til kompetansebehov og rekruttering 

– Ta hensyn til tjenesteutførelse 

 



Gruppering av tjenester 

• Rådmann- og ordfører med støttetjenester 

• Strategi og utvikling 

• IKT 

• Skatt/regnskap/lønn 

• Plan/bygg/areal 

• Eiendom og teknikk 

• Landbruk 

• Tettstedsutvikling, kultur og frivillighet 

• Oppvekst 

• Familie, helse og omsorg 

• NAV 

 

 

 



Regional aktør 

• Utnytte regionens vekstmuligheter til fulle. 

• Helhetlig og langsiktig utviklingsstrategi, og en  

     planmessig styring av handels- og næringsområder og          

     samferdsel. 

• Mangfold av innovative og spennende tettsteder med 
komplementære særpreg, som har en felles røst.  

• Et samlet ansikt utad og bygge opp et godt omdømme.   

• Arbeide for å fremstå som en serviceregion. Med en 
felles strategi vil det bli lettere å oppnå en servicedekning 
innenfor ulike tjenester og tilbud som i dag ikke finnes i 
regionen. 



Økonomisk støtte 



Driftsøkonomisk effekt 

• Anslag på innsparing: 27 mil pr år fra første år, 
dvs 01.01.2020 

• Fra vedtakstidspunktet i 2016 begynne å 
dele/samordne ledige stillinger 

• Utarbeide strategier for innretning/dreining av 
tjenestene, med henblikk på produktivitet, 
effektivitet og bærekraftig drift. 



Inntektspotensial 

• Skatt på verker og bruk vil gi ca. 70 mill i årlige 
inntekter.  

• Ikke behov for eiendomsskatt på boliger, 
fritidseiendommer og øvrige 
næringseiendommer. 

• Utredningen av 5K kommune peker for øvrig 
på behov for større fleksibilitet i regelverket 

 



Frem mot beslutning 

• Den ferdigforhandlede intensjonsavtalen skal 
være ferdig medio mai.  

• Samtidige kommunestyremøter avholdes 16. juni 
for beslutning om eventuell sammenslåing.  

• De kommunale vedtakene skal meldes inn til 
departementet via Fylkesmannen innen 30. juni.  

• Fylkesmannen skal på selvstendig grunnlag gjøre 
en vurdering av de samlede kommunestyre-
vedtakene der det legges vekt på helheten i 
regionen og fylket (utgangen av september) 



Fremdriftsplan forts. 
 
Fase II. Ferdigforhandlet intensjonsavtale 

 Vår 2016: Ferdigstille intensjonsavtale 

 Forhandlingsmøter og informasjonsarbeid etter høstens mønster 

 16. mai: Intensjonsavtale senest ferdig 

 16. juni kl. 18:00 samtidige møter i kommunestyrene:         

 Ja eller nei til ferdigforhandlet avtale 

 30. juni: Gitt svar til Fylkesmannen 

 


