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Forord

Denne rapporten er en bestilling fra rådmennene i Indre Østfold . 

Formålet har vært å etablere et felles datagrunnlag og analyse av utviklingen i regionen . Rapporten skal 

være et underlag for den enkelte rådmanns saksbehandling i forbindelse med at kommunene skal foreta 

et retningsvalg når det gjelder framtidig kommuneinndeling, i løpet av våren . Antall foreslåtte alternativ 

skal redusere med sikte på å finne hvilke alternativ som er realistiske, og med hvilke andre kommuner det 

kan innledes forhandlinger .

Oppdraget fra rådmennene dreide seg opprinnelig om å belyse alternativene en eller to kommuner i 

Indre Østfold . Senere ba noen av rådmennene om at analysene i rapporten, så langt det var mulig, kunne 

omfatte visse sider av «landkommunealternativene» og «Follo-alternativet» . Dette er forsøkt gjort innen-

for stramt begrenset tid og tilgang på relevant informasjon .

Denne rapporten er derfor grovmasket og legger vekt på mer overordnede utviklingstrekk fram til i dag 

og prognoser for framtidig regional utvikling når det gjelder: bosetting, tettstedsmønster, infrastruktur 

og arbeidsmarked . 

Det har i løpet av prosessen blitt produsert et mer omfattende materiale, hvor det inngår kart og data 

som dekker et større område enn Indre Østfold, men som ikke har blitt tatt med i denne rapporten . 

Fylkes mannen vil i ettertid publisere dette materialet som flere kommuner i Østfold kan ha interesse av .

Det har vært flere bidragsytere som har skrevet hver sine deler av rapporten og /eller laget grunnlags-

materiale det har blitt klippet fra .

 •  Åsmund Kobbevik har beskrevet Interkommunalt samarbeid i Indre Østfold

 •  Birger Overskott har satt sammen kommunaløkonomiske data fra KOSTRA

 •  Trond Christensen har beskrevet kommunenes økonomiske stilling i Indre 

 •  Torleif Gjellebæk har skrevet om lokaldemokrati og myndighetsutøvelse

 •  Østfold Analyse ved Torodd Hauger har laget en rekke grafer og tabeller med befolknings-, sysselset-

tings- og boligdata

 •  Per Vallner har laget kartgrunnlag 

Stor takk til bidragsyterne som har levert med meget knappe frister .

Cand .oecon Øivind Holt har skrevet sammen rapporten . Manus har blitt til under tiltagende tidspress og 

hvor omfanget og hvilke tema som skulle være med, har endret seg i løpet av prosessen . Det kan derfor 

forekomme enkelte feil og mangler, som redaktøren tar på sin kappe . 

Halden 20-05-2015

Øivind Holt
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1.	 Bakgrunn	for	utredningen

Utredningen	skal	vurdere	to	ulike	modeller:

 A .  En kommune bestående av alle 9 kommunene i Indre (Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Askim, Trøgstad, 

Eidsberg, Marker, Rømskog og ev Rakkestad)

 B .  To kommuner, en vestlig (Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Askim) og en østlig (Trøgstad, Eidsberg, Mar-

ker, Rømskog og ev Rakkestad)

De(n)	nye	kommunen(e)	skal	vurderes	i	forhold	til	4	vurderingskriterier:

 • Helhetlig samfunnsutvikling

 • Tjenesteyter – Økonomisk robuste kommuner

 • Myndighetsutøver

 • Demokratisk arena

Vurderingen	skal	gjøres	både	på	mellomlang	(5–10)	og	lang	sikt	15+	år.

ST. MELD 14

Regjeringen har nylig (20 mars) lagt fram St. Meld 14: Kommunereformen – nye oppgaver til større kom-

muner. Her gis det en vurdering av kriterier for en kommuneinndeling og hvilke oppgaver morgendagens 

kommuner kan ha . 

På side 12–13 gjengis følgende fra det nedsatte Ekspertutvalgets rapport: 

Uavhengig av størrelse bør kommuner gjøre en særskilt vurdering av om kommunegrensene utgjør en funk-

sjonelt samfunnsutviklingsområde. 

… behovet for kommunesammenslåinger i flerkommunale byområder bestående av oppsplittede tettsteder 

og/eller bo- og arbeidsregioner med stor grad av pendling mellom kommunene.

Videre på side 14:

Et tettsted bør i sin helhet ligge i én kommune. Det gjelder både der et tettsted har vokst ut over sine kom-

munegrenser og der to tettsteder har vokst sammen. Et tett integrert arbeidsmarked bør utgjøre én kom-

mune.

Side 23:

Departementet legger til grunn at generalistkommunesystemet fortsatt skal være hovedmodellen og at nye 

oppgaver som hovedregel skal overføres alle kommuner

Når det gjelder større oppgaver som videregående opplæring og kollektivtransport, er det kun aktuelt og 

overføre disse til de største kommunene (anslagvis over 100 000 innbyggere) . Alle kommunealternative-

ne for Indre Østfold ville ligge godt under et slikt innbyggertall . 

Det første steget videre vil derfor bli en analyse av i hvilken grad Indre Østfold er en funksjonell region, 

dvs et felles bolig- og arbeidsmarked med grader av en felles identitet . Det er i tillegg tatt med noen data 

som viser kommunestørrelse og bosetting i de områdene som ligger nærmest Indre Østfold, nemlig Follo 

og Moss .
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2.	 Kommuneinndeling,	bosetting,	tettsteder,	næring	og	arbeidsplasser

2.1	 HISTORISK	KOMMUNEINNDELING

Opprinnelig hadde man på landsbygda sokne kommuner hvor kirken var knutepunktet, slik var det i Indre 

Østfold . I Ytre Østfold lå det bykommuner med sine handels funksjoner og industri . 

Etter at jernbanen ble bygd i 1882, utviklet det seg stasjonsbyer i Indre Østfold som etter hvert dannet 

kjernen/ sentrum i kommunen . Her fantes kommunes administrasjon, handel og etter hvert stadig flere 

boliger som ble bygd rundt kommunesenteret . Unntaket er Hobøl hvor Tomter eller Knapstad ikke er 

kommunesenter, det ligger ved Elvestad .

I Skiptvet, Trøgstad og Degernes kom senterutviklingen rundt kirken, men de hadde jo ikke jernbane . I 

Marker var det brohodet over Halden vassdraget, Ørje, som har utviklet seg etter å ha vært det første 

tettstedet i regionen .

Det har også tidligere vært endringer i kommuneinndelingen i Indre . Degernes ble skilt ut fra Rakkestad 

i 1917 og sammenslått i 1964 . Mysen ble utskilt fra Eidsberg i 1920 og slått sammen i 1961 . Øymark 

ble utskilt fra Aremark i 1903 og slått sammen med Rødnes i 1964 . Rømskog ble egen kommune i 1902 

utskilt fra Rødnes . 

For øvrig har kommune inndelingen vært uforandret siden 1837 . 

Går vi lenger tilbake i tiden til 1701 besto Rakkestad fogderi av Rakkestad, Askim, Spydeberg, Skiptvet, 

Trøgstad, Eidsberg, Rødenes og Rømskog . Hobøl hørte til Moss og Øymark og Aremark til Idd og Marker . 

Den administrative inndeling fulgte i stor grad vassdragene og kystleden .

2.2	 BEFOLKNINGSUTVIKLING

Det har vært en sterk befolkningsutviklingen de siste 25 åra særlig i Hobøl og Spydeberg med over 30 

prosent . I neste gruppe kommer Eidsberg, Askim og Skiptvet som ligger i underkant av 20% . Lavest er 

veksten langs svenskegrensa i Rømskog og Marker . 
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Folkemengde	  totalt	  

	  	   	  	   	  	   Endring	   1990-‐2014	  
Andel	  

tettsted	  
Areal	  

	  
	  	   1990	   2000	   2014	   Antall	   	  	  %	   2014	   Km2	  

0119	  Marker	   3329	   3213	   3590	   261	   7,84	  %	   52,1	  %	   413	  
0121	  Rømskog	   650	   643	   669	   19	   2,92	  %	   0,0	  %	   183	  
0122	  Trøgstad	   4777	   4843	   5351	   574	   12,02	  %	   56,9	  %	   205	  
0123	  Spydeberg	   4258	   4411	   5595	   1337	   31,40	  %	   73,4	  %	   142	  
0124	  Askim	   12844	   13521	   15369	   2525	   19,66	  %	   89,9	  %	   69	  
0125	  Eidsberg	   9261	   9507	   11278	   2017	   21,78	  %	   65,9	  %	   236	  
0127	  Skiptvet	   3126	   3119	   3716	   590	   18,87	  %	   45,3	  %	   101	  
0128	  Rakkestad	   7170	   7066	   7946	   776	   10,82	  %	   60,4	  %	   435	  
0138	  Hobøl	   3779	   4191	   5171	   1392	   36,84	  %	   67,6	  %	   140	  
Sum	  Indre	  	   49194	   50514	   58685	   9491	   19,29	  %	   68,6	  %	   1	  924	  
 
 
Deler vi veksten mellom tettbygde strøk og landsbygda får vi et svært ulikt bilde 
 

 

Folkemengde - tettbygd strøk Endring 

  1990 1995 2000 2005 2009 2014 
1990-
2014 

0119 Marker 1487 1504 1533 1722 1784 1871 384 
0121 Rømskog 0 0 0 0 0 0 0 
0122 Trøgstad 2560 2408 2624 2691 2775 3047 487 
0123 Spydeberg 2565 2633 2836 3244 3723 4108 1543 
0124 Askim 11285 11478 11932 12482 13137 13822 2537 
0125 Eidsberg 4526 4765 6009 6324 6858 7427 2901 
0127 Skiptvet 1344 1382 1372 1453 1528 1683 339 
0128 Rakkestad 3776 3754 3826 4056 4353 4801 1025 
0138 Hobøl 1985 2093 2631 2835 3018 3497 1512 

Sum IØ 29528 30017 32763 34807 37176 40256 10728 

        
        Folkemengde - spredtbygd strøk Endring 

  1990 1995 2000 2005 2009 2014 
1990-
2014 

0119 Marker 1842 1823 1680 1716 1667 1719 -123 
0121 Rømskog 650 644 643 660 671 669 19 
0122 Trøgstad 2217 2363 2219 2265 2270 2304 87 
0123 Spydeberg 1693 1656 1575 1550 1417 1487 -206 
0124 Askim 1559 1426 1589 1607 1566 1547 -12 
0125 Eidsberg 4735 4411 3498 3871 3828 3851 -884 
0127 Skiptvet 1782 1763 1747 1898 1963 2033 251 
0128 Rakkestad 3394 3293 3240 3227 3139 3145 -249 
0138 Hobøl 1794 1862 1560 1716 1626 1674 -120 
Sum Indre Østfold 19666 19241 17751 18510 18147 18429 -1237 

 
 
Regionen har hatt en sterk befolkningsvekst de siste 25 åra, men all veksten har kommet i 
tettstedene, mens antall som bor på bygda har blitt redusert.  
Andel som bor i tettsted varierer også mye mellom kommunene, med Askim hvor 9 av 10 bor 
i byen, til Skiptvet og Marker hvor bare rundt halvparten bor i kommunesentrum. Rømskog 
har ikke noe tettsted.  
I Skiptvet viser tallene en vekst utenom Meieribyen, men det skyldes at en del av det nyere 
boligfeltene ligger for langt fra kommunesenteret til å være en del av tettstedet, men er 
samtidig ikke store nok til å få selvstendig status som tettsted. Tilsvarende er  forklaringen på 
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0124 Askim 1559 1426 1589 1607 1566 1547 -12 
0125 Eidsberg 4735 4411 3498 3871 3828 3851 -884 
0127 Skiptvet 1782 1763 1747 1898 1963 2033 251 
0128 Rakkestad 3394 3293 3240 3227 3139 3145 -249 
0138 Hobøl 1794 1862 1560 1716 1626 1674 -120 
Sum Indre Østfold 19666 19241 17751 18510 18147 18429 -1237 

 
 
Regionen har hatt en sterk befolkningsvekst de siste 25 åra, men all veksten har kommet i 
tettstedene, mens antall som bor på bygda har blitt redusert.  
Andel som bor i tettsted varierer også mye mellom kommunene, med Askim hvor 9 av 10 bor 
i byen, til Skiptvet og Marker hvor bare rundt halvparten bor i kommunesentrum. Rømskog 
har ikke noe tettsted.  
I Skiptvet viser tallene en vekst utenom Meieribyen, men det skyldes at en del av det nyere 
boligfeltene ligger for langt fra kommunesenteret til å være en del av tettstedet, men er 
samtidig ikke store nok til å få selvstendig status som tettsted. Tilsvarende er  forklaringen på 

Regionen har hatt en sterk befolkningsvekst de siste 25 åra, men all veksten har kommet i tettstedene, 

mens antall som bor på bygda har blitt redusert . 

Andel som bor i tettsted varierer også mye mellom kommunene, med Askim hvor 9 av 10 bor i byen, til 

Skiptvet og Marker hvor bare rundt halvparten bor i kommunesentrum . Rømskog har ikke noe tettsted . 

I Skiptvet viser tallene en vekst utenom Meieribyen, men det skyldes at en del av det nyere boligfeltene 

ligger for langt fra kommunesenteret til å være en del av tettstedet, men er samtidig ikke store nok til å 

få selvstendig status som tettsted . Tilsvarende er forklaringen på den store reduksjonen i antall mennes-

ker fra 1995 – 2000 som bor spredt Eidsberg, at et mindre tettbebygd område passerer 200 innbyggere 

og dermed omklassifiseres (Finnestad)
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den store reduksjonen i antall mennesker  fra 1995 – 2000 som bor spredt Eidsberg, at et 
mindre tettbebygd område passerer 200 innbyggere og dermed omklassifiseres (Finnestad) 

 
 

Tettstedsandel             Endring 

  1990 1995 2000 2005 2009 2014 
1990-
2014 

0119 Marker 44,7 % 45,2 % 47,7 % 50,1 % 51,7 % 52,1 % 7,4 % 
0121 Rømskog 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
0122 Trøgstad 53,6 % 50,5 % 54,2 % 54,3 % 55,0 % 56,9 % 3,4 % 
0123 Spydeberg 60,2 % 61,4 % 64,3 % 67,7 % 72,4 % 73,4 % 13,2 % 
0124 Askim 87,9 % 88,9 % 88,2 % 88,6 % 89,3 % 89,9 % 2,1 % 
0125 Eidsberg 48,9 % 51,9 % 63,2 % 62,0 % 64,2 % 65,9 % 17,0 % 
0127 Skiptvet 43,0 % 43,9 % 44,0 % 43,4 % 43,8 % 45,3 % 2,3 % 
0128 Rakkestad 52,7 % 53,3 % 54,1 % 55,7 % 58,1 % 60,4 % 7,8 % 
0138 Hobøl 52,5 % 52,9 % 62,8 % 62,3 % 65,0 % 67,6 % 15,1 % 
Snitt  IØ 60,0 % 60,9 % 64,9 % 65,3 % 67,2 % 68,6 % 8,6 % 
        

 
Ser man hele regionen under ett, har trenden vært klar: tettstedene har vokst raskere enn 
kommunene sett under ett.  Selv om innflyttingen reduseres en god del, vil sentraliseringen til 
byer og tettsteder kreve tilrettelegging av nye boliger. Flyttetallene viser også at det har vært 
mye intern flytting i regionen.   
 
Presset har alt overveiende kommet mot stasjonsbyene Spydeberg – Askim- Mysen. Marker 
og Rakkestad har ikke hatt den samme veksten, men vi ser det samme vekstpresset mot 
kommunesentrene.  I Rømskog har innbyggertallet ligget  ganske stabilt gjennom mange år, 
så her kan det ikke sies å være noe press.  
 
2.3 Senterstruktur 
Indre Østfold  har ikke noe dominerende senter  på størrelse med bykommunene i Ytre, men 
har en rekke mindre byer / tettsteder  hvor Askim sentrum med 13 700 innbyggere er størst. 
 
Tettsteder i Indre Østfold, rangert etter innbyggertall 1. januar 2013 (kommune i parentes): 

• Askim – 13 696 (Askim) 
• Mysen – 6 321 (Eidsberg) 
• Spydeberg /Knapstad – 5 246 (Spydeberg og Hobøl) 
• Rakkestad – 4 397 (Rakkestad) 
• Skjønhaug – 2 002 (Trøgstad) 
• Ørje – 1 881 (Marker) 
• Skiptvet – 1 627 (Skiptvet) 
• Tomter – 1 584 (Hobøl) 
• Heiås – 729 (Trøgstad) 
• Slitu – 710 (Eidsberg) 
• Ringvoll – 470 (Hobøl) 
• Fosby – 372 (Aremark) 
• Trømborg – 301 (Eidsberg) 
• Degernes – 286 (Rakkestad) 
• Finnestad – 208 (Eidsberg) 

 
De 7 største tettstedene er også  kommunesenter i de respektive kommuner. Det viser hvordan 
offentlig sektor, som utgjør en stor del av sysselsettingen i kommunen, er en viktig motor i 
tettstedsutviklingen.  I kommunesenteret  finner en  mange av viktige tjenester som barnehage, 
skole, sykehjem, idretts og kulturanlegg ved siden av selv rådhuset.   
 

Ser man hele regionen under ett, har trenden vært klar: tettstedene har vokst raskere enn kommunene 

sett under ett . Selv om innflyttingen reduseres en god del, vil sentraliseringen til byer og tettsteder kreve 

tilrettelegging av nye boliger . Flyttetallene viser også at det har vært mye intern flytting i regionen . 

Presset har alt overveiende kommet mot stasjonsbyene Spydeberg – Askim- Mysen . Marker og Rakkestad 

har ikke hatt den samme veksten, men vi ser det samme vekstpresset mot kommunesentrene . I Rømskog 

har innbyggertallet ligget ganske stabilt gjennom mange år, så her kan det ikke sies å være noe press . 

2.3	 SENTERSTRUKTUR

Indre Østfold har ikke noe dominerende senter på størrelse med bykommunene i Ytre, men har en rekke 

mindre byer/tettsteder hvor Askim sentrum med 13 700 innbyggere er størst .

Tettsteder i Indre Østfold, rangert etter innbyggertall 1 . januar 2013 (kommune i parentes):

 • Askim – 13 696 (Askim)

 • Mysen – 6 321 (Eidsberg)

 • Spydeberg /Knapstad – 5 246 (Spydeberg og Hobøl)

 • Rakkestad – 4 397 (Rakkestad)

 • Skjønhaug – 2 002 (Trøgstad)

 • Ørje – 1 881 (Marker)

 • Skiptvet – 1 627 (Skiptvet)

 • Tomter – 1 584 (Hobøl)

 • Heiås – 729 (Trøgstad)

 • Slitu – 710 (Eidsberg)

 • Ringvoll – 470 (Hobøl)

 • Fosby – 372 (Aremark)

 • Trømborg – 301 (Eidsberg)

 • Degernes – 286 (Rakkestad)

 • Finnestad – 208 (Eidsberg)

De 7 største tettstedene er også kommunesenter i de respektive kommuner . Det viser hvordan offentlig 

sektor, som utgjør en stor del av sysselsettingen i kommunen, er en viktig motor i tettstedsutviklingen . I 

kommunesenteret finner en mange av viktige tjenester som barnehage, skole, sykehjem, idretts og kul-

turanlegg ved siden av selv rådhuset . 

Avstanden mellom stasjonsbyene er relativt kort og etter hvert har det utviklet seg et tettstedsbånd 

bestående av Mysen, Askim, Spydeberg og Knapstad hvor reisetiden mellom sentrum i hvert av stedene 

ikke er mer enn 15 min med bil . 
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De to stasjonsbyene Knapstad og Spydeberg har i dag vokst sammen til et sammenhengende tett-

sted med over 5000 innbyggere, men ligger i to kommuner . Askim og Mysen ligger fortsatt avskilt som 

selvstendige tettsteder, men utbygging fra Askim skjer østover mot Slitu langs gamle E18 . På Slitu er det 

allerede etablert et varehus . 

Samlet folketall i de tre tettstedene utgjør 25–26 000 og vil i så fall rangeres blant de 18 største tettste-

dene i landet . 

I dag er Askim nr . 37 (13 700) og Mysen 81 (6 350) . Til sammenligning er Halden nr . 18 med 24 500 . 

Dessuten ligger heller ikke Skjønhaug mer enn 10 min . fra Mysen langs rv . 22 med ytterligere 2000 inn-

byggere og sørover langs rv . 22 er det bare 15–20 min til Rakkestad med 4 400 .

2.4	 KOMMUNIKASJON:	VEG	–	JERNBANE

Ved siden av jernbanen er det E18 som binder området sammen i øst – vest retning og rv . 22 i nord–syd 

retning fra Havnås til Rakkestad .

E18 er fullt utbygd som 4-felts motorvei fra Knapstad i Hobøl til Ramstad krysset i Eidsberg, en strekning 

på 25 km og hvor det er 7 avkjøringer . Den sentrale strekningen fra Askim vest til Momarken er 13 km og 

har hele 5 avkjøringer . Det var aktuelt å bygge en avkjøring rett sør for Spydeberg sentrum, men det gikk 

den gang kommunestyret i Spydeberg imot, i dag har man skiftet mening .

Jernbanens Indre linje har 5 stoppesteder på strekningen Mysen–Knapstad og en reisetid på 22–25 

minutter med tog som går hver time inn til Oslo (halv time i rushtiden morgen og kveld) . Reisetiden til 

Oslo S fra Mysen er litt over 1 time, fra Knapstad 40 minutter . 

Selv om E18 ikke er ferdig utbygd fra Knapstad og videre vestover mot Ski/E6, er det etablert en effektiv 

hovedvei mellom de sentrale tettstedene i Indre Østfold . I tillegg kommer jernbanen som fungere som en 

bybane med hyppige stopp . Det er etablert et hoved transportsystem for videre tettstedsutvikling øst–

vest .

I forbindelse med intercity-utbyggingen har Jernbaneverket utarbeidet oversikt over mulige framtidige 

jernbane traseer . For Østre linje er det skissert:

På Østre linje må det iverksettes tiltak for kapasitetsutbedringer (her eksemplifisert med dobbeltspor 

Tomter–Spydeberg) og generell opprustning (standardheving) for å kunne trafikkere linjen med godstog . 

(Jernbaneverket, Konseptmuligheter, 16-02-2012 side 36 ) 

Et dobbeltspor gjennom Hobøl vil fungere som kryssingsspor som vil øke kapasiteten både for persontog 

og ev godstrafikk .

2.5	 ANDRE	ADMINISTRATIVE	INNDELINGER	OG	IDENTITET

Indikasjon på et felles identitet kan være å se på hvilke type organisasjoner, medietilbud og samarbeids-

ordninger som dekker hele eller deler av regionen .

De 9 kommunene samarbeider i Indre Østfold regionråd og har en rekke interkommunale samarbeidsord-

ninger (se kap 3 .5 og vedlegg) og har en felles internett plattform Smaalensveven . 



–  11  –

Smaalenenes Avis er lokalavisa for 7 av kommunene i regionen: Askim, Eidsberg, Trøgstad, Spydeberg, 

Marker, Skiptvet og Hobøl . Den blir utgitt i Askim . Avisen er et resultat av fusjonen mellom Øvre Smaale-

nene og Indre Smaalenenes Avis i 2003 . 

Rakkestad dekkes av Sarpsborg Arbeiderblad, Aremark av Halden Arbeiderblad og Rømskog av Indre 

Akershus Blad og sør i Hobøl leses Moss Avis .

Indre Østfold boligbyggelag dekket kommunene Eidsberg, Trøgstad og Marker, men er i dag en del av 

BOR . 

Askim og omegn boligbyggelag dekket kommunene Askim, Spydeberg, Hobøl, Skiptvet og Trøgstad, men 

gikk i 2008 inn i Follo BBL . 

Rakkestad BBL ble i 2006 innlemmet i Sarpsborg og Omegn BBL .

Den kirkelige inndeling fordeler kommunene på to prosti: Østre Borgesyssel prosti: Aremark, Marker, 

Rømskog, Rakkestad, Eidsberg, Askim og Trøgstad . Prosten har sete på Mysen .

Vestre Borgesyssel består av Hobøl, Spydeberg, Råde, Rygge, Våler og Moss med prostesete i Moss .

Ser vi på politi og rettsvesen, så tilhører 8 av kommunene Follo politidistrikt og Heggen og Frøland ting-

rett . Rakkestad tilhører Sarpsborg tingrett, Aremark Halden tingrett og begge kommunen inngår i Østfold 

politidistrikt .

Blant idrettslagene finner vi regionklubber som eksempelvis Smaalenene Sykkelklubb og Indre Østfold 

Orienteringsklubb (dekker ikke Aremark) . Den Norske Turistforening har en avdeling som dekker de 

9 kommunene (ikke Aremark) .

Opplistingen er langt fra utfyllende, men viser klart at kommunene Askim, Eidsberg, Trøgstad, Spydeberg, 

Marker og Skiptvet både historisk og i dag er en ganske sammenvevd region . Hobøl har tidligere hatt 

sterkere bånd mot Moss, mens Aremark sokner til Halden . Rakkestad har bånd både mot de øvrige Indre 

kommune, men også mot Sarpsborg . 
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2.6	 FORHOLDET	TIL	NABOREGIONENE

Indre Østfold har et begrenset arbeidssamkvem med byene i ytrefylket, med unntak av Rakkestad som 

har en del pendling til Nedre Glomma og litt til Halden . Hoved pendlingen ut av regionen går mot Follo 

og Oslo . Det gjelder særlig Hobøl, (60 %), Spydeberg (41%) og Askim (33,5%) . 

Mot Moss regionen er det få arbeidsreiser, bare litt fra Skiptvedt og Hobøl (antakelig fra Ringvoll) . 

 

Tallene i tabellen viser klart hvordan arbeidsreiser følger hoved aksen E18 og jernbanen mot Ski/Oslo

2.7	 ARBEIDSMARKED,	INTERN	PENDLING	OG	FLYTTING

 

Med bedre kommunikasjoner utgjør området i dag i stor grad et felles bolig og arbeidsmarked med bety-

delig intern flytting og arbeidspendling mellom kommunene .

Rakkestad og særlig Rømskog skiller seg ut og har mye lavere flytting til de øvrige kommunene i Indre . 

Marker og Rakkestad er også de kommunene som har høyest egendekning av arbeidsplasser . Rakkestad 
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(59,2 %) Marker (55,6 %), Eidsberg (50 %) ligger høyest, lavest ligger Skiptvet (35,5 %), Spydeberg (34,4 %) 

og Hobøl (20 %) .

For Hobøl sin del er påvirkningen fra Follo/Oslo sterk og folk som har fl yttet til kommunen fra hoved-

stadsområdet, fl ytter til en viss grad tilbake . 

 

 

 
Tallene i tabellen viser klart hvordan arbeidsreiser følger hoved aksen E18 og jernbanen mot 
Ski / Oslo 
 
2.6 Arbeidsmarked, intern pendling og flytting 
 

 
 
 
Med bedre kommunikasjoner utgjør området i dag i stor grad et felles bolig og arbeidsmarked 
med betydelig intern flytting og arbeidspendling mellom kommunene. 
 
Rakkestad og særlig Rømskog skiller seg ut og har mye lavere flytting til de øvrige 
kommunene i Indre.  
Marker og Rakkestad er også de  kommunene som har høyest egendekning  av  
arbeidsplasser. Rakkestad (59,2 %) Marker (55,6%), Eidsberg (50%) ligger høyest, lavest 
ligger Skiptvet (35,5%), Spydeberg (34,4%) og Hobøl (20%). 
 
For Hobøl sin del er påvirkningen fra Follo / Oslo sterk  og folk som har flyttet til kommunen 
fra hovedstadsområdet, flytter til en viss grad tilbake.   
 
 

 
 

0119 
Marker

0121 
Rømskog

0122 
Trøgstad

0123 
Spydeberg

0124 
Askim

0125 
Eidsberg

0127 
Skiptvet

0128 
Rakkestad

0138 
Hobøl

Sum utflytting 

0119 Marker 2 32 13 30 119 14 20 14 244
0121 Rømskog 5 6 2 2 15
0122 Trøgstad 38 2 17 193 324 23 33 19 649
0123 Spydeberg 12 42 280 72 43 24 118 591
0124 Askim 47 2 153 257 561 213 53 111 1397
0125 Eidsberg 139 2 280 51 426 81 187 51 1217
0127 Skiptvet 19 16 61 249 52 7 27 431
0128 Rakkestad 30 1 40 9 58 154 20 3 315
0138 Hobøl 26 1 19 219 163 76 29 15 548
Sum innflytting 316 10 582 633 1399 1360 423 341 343

F
ra

Til 

Flyttemønster mellom kommunene i Indre Østfold - sum siste 5 år) - ant pers.

 

 
 

 
 
Tallene for innflytting fra nabo kommunene er prosentvis lavere enn utflyttingen. Årsaken er 
at alle kommunene har en befolkningsøkning som skyldes netto innflytting.  Dette 
overskuddet kommer i stor grad kommer fra Follo / Oslo.  
 
 
2.7  Sysselsetting 
Ser vi på hvordan jobbene fordeler seg på de ulike næringer,  så har landbruket en høyere 
andel i Indre Østfold enn i fylket for øvrig. Særlig ligger kommunene i øst høyt.  I tillegg til 
den direkte sysselsettingen i landbruket finner man en del foredling av landbruksprodukter, 
blant annet slakterier. Meieri og iskrem produksjon har blitt sentralisert til Oslo. 
 
Man finner også en del spesialisert varehandel knyttet opp mot landbruket, som salg av 
traktorer og landbruksutstyr. 
 
Kommunal sektor står for om lag 25% av sysselsettingen. Derimot er hotell og restaurant 
bransjen liten i området. 

0119 Marker 31,9 %
0121 Rømskog 10,5 %
0122 Trøgstad 42,4 %
0123 Spydeberg 35,7 %
0124 Askim 32,9 %
0125 Eidsberg 37,8 %
0127 Skiptvet 37,3 %
0128 Rakkestad 17,3 %
0138 Hobøl 26,6 %

Andel utflyttere siste 5 år som flyttet til 
andre kommuner i Indre Østfold 

0119 Marker 32,6 %
0121 Rømskog 6,4 %
0122 Trøgstad 31,9 %
0123 Spydeberg 30,7 %
0124 Askim 28,6 %
0125 Eidsberg 35,7 %
0127 Skiptvet 31,1 %
0128 Rakkestad 15,1 %
0138 Hobøl 14,0 %

Andel innflyttere i siste 5 år som kom fra 
andre kommuner i Indre Østfold 

Tallene for innfl ytting fra nabokommunene er prosentvis lavere enn utfl yttingen . Årsaken er at alle kom-

munene har en befolkningsøkning som skyldes netto innfl ytting . Dette overskuddet kommer i stor grad 

kommer fra Follo/Oslo . 

2.8	 SYSSELSETTING

Ser vi på hvordan jobbene fordeler seg på de ulike næringer, så har landbruket en høyere andel i Indre 

Østfold enn i fylket for øvrig . Særlig ligger kommunene i øst høyt . I tillegg til den direkte sysselsettingen 

i landbruket fi nner man en del foredling av landbruksprodukter, blant annet slakterier . Meieri og iskrem 

produksjon har blitt sentralisert til Oslo .
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Man finner også en del spesialisert varehandel knyttet opp mot landbruket, som salg av traktorer og 

landbruksutstyr .

Kommunal sektor står for om lag 25% av sysselsettingen . Derimot er hotell og restaurant bransjen liten i 

området .

 

 
 
 
2.8 Den funksjonelle region 
En funksjonell region er en betegnelse på et (by)område med felles arbeids- og boligmarked 
der de fleste innbyggerne får dekket sine viktigste behov for varer og tjenester til daglig innen 
regionen. Kultur / idrettsanlegg brukes ofte på tvers av kommunegrensene. 
 
Flyttemønster og arbeidsreiser viser at E18 kommunene: Spydeberg, Askim, Trøgstad, 
Eidsberg samt Skiptvet er sterkt integrert. Samkvemmet er sterkeste mellom de kommuner 
som har felles kommunegrense.  For Hobøl  er koplingen mot Follo/ Oslo sterkere enn 
østover. Skiptvet er sterkest koplet mot Askim.  
 
Kommunene rundt dette kjerneområdet, Marker og Rakkestad, er  mindre integrert enn de 
sentrale 4 langs E18.  
 
Ser vi på lokalisering av kulturanlegg  peker det også på at dette er et integrert område.  
Lokalisering av kjøpesenter / handelsområder peker på det samme.   
 

Indre Østfold Indre Øst Indre Vest Indre Østfold Indre Øst Indre Vest
Kommunale tjenester 5341 2832 2509 25,2 % 25,3 % 25,0 %
Varehandel 2555 1181 1374 12,0 % 10,5 % 13,7 %
Bygg og anlegg 2305 1074 1231 10,9 % 9,6 % 12,3 %
Private tjenester 1960 835 1125 9,2 % 7,4 % 11,2 %
Forretningsmessige tjenester 1505 649 856 7,1 % 5,8 % 8,5 %
Jordbruk 1042 771 271 4,9 % 6,9 % 2,7 %
Verkstedindustri 1009 594 415 4,8 % 5,3 % 4,1 %
Innenriks transport 1006 698 308 4,7 % 6,2 % 3,1 %
Næringsmiddel (ekskl f iskef.) 946 845 101 4,5 % 7,5 % 1,0 %
Statlige tjenester 720 353 367 3,4 % 3,1 % 3,7 %
Metaller 352 275 77 1,7 % 2,5 % 0,8 %
Post, tele og annen komm. 351 56 295 1,7 % 0,5 % 2,9 %
Hotell og restaurant 300 146 154 1,4 % 1,3 % 1,5 %
Mineralsk 296 28 268 1,4 % 0,2 % 2,7 %
Bank og forsikring 251 137 114 1,2 % 1,2 % 1,1 %
Uspesif isert næring 218 104 114 1,0 % 0,9 % 1,1 %
Kraft og vannforsyning 202 75 127 1,0 % 0,7 % 1,3 %
Grafisk 186 166 20 0,9 % 1,5 % 0,2 %
Trevare 170 92 78 0,8 % 0,8 % 0,8 %
Møbler og annen industri 158 100 58 0,7 % 0,9 % 0,6 %
Skogbruk 150 108 42 0,7 % 1,0 % 0,4 %
Tekstil 77 32 45 0,4 % 0,3 % 0,4 %
Bergverksdrift 54 36 18 0,3 % 0,3 % 0,2 %
Kjemisk 33 5 28 0,2 % 0,0 % 0,3 %
Utenriks sjøfart 29 14 15 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Skipsverft og oljeplattformer 14 1 13 0,1 % 0,0 % 0,1 %
Fiske og fangst 4 2 2 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Fiskeoppdrett 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Fiskeforedling 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Treforedling 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Oljevirksomhet 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ufordelte tjenester 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Total syssels. 21234 11209 10025

antall % av total syssels.

Sysselsettingen fordelt på næringer 1.1.2014

2.9	 DEN	FUNKSJONELLE	REGION
En funksjonell region er en betegnelse på et (by)område med felles arbeids- og boligmarked der de 

fleste innbyggerne får dekket sine viktigste behov for varer og tjenester til daglig innen regionen . Kultur/

idrettsanlegg brukes ofte på tvers av kommunegrensene .

Flyttemønster og arbeidsreiser viser at E18 kommunene: Spydeberg, Askim, Trøgstad, Eidsberg samt 

Skiptvet er sterkt integrert . Samkvemmet er sterkeste mellom de kommuner som har felles kommu-

negrense . For Hobøl er koplingen mot Follo/ Oslo sterkere enn østover . Skiptvet er sterkest koplet mot 

Askim . 

Kommunene rundt dette kjerneområdet, Marker og Rakkestad, er mindre integrert enn de sentrale fire 

langs E18 . Ser vi på lokalisering av kulturanlegg peker det også på at dette er et integrert område . Lokali-

sering av kjøpesenter/handelsområder peker på det samme . 
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Dette bildet samsvarer med beskrivelsen i kapittel 2.4.  De 5 kommunene Spydeberg, Askim, 
Trøgstad, Eidsberg samt Skiptvet utgjør ganske klart en funksjonell region. Historisk har de 
også tilhørt en felles administrativ region. 
I tillegg har Hobøl blitt sterkere knyttet  til Spydeberg gjennom utbyggingen  av Knapstad til 
å bli en del av et større tettsted på tvers av kommunegrensa mot Spydeberg. Korte avstander 
og utbygging av E18 østover samt lokaltoget kopler Hobøl mot Indre, selv om de fleste 
pendlere drar mot vest.   
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Dette bildet samsvarer med beskrivelsen i kapittel 2 .4 . De 5 kommunene Spydeberg, Askim, Trøgstad, 

Eidsberg samt Skiptvet utgjør ganske klart en funksjonell region . Historisk har de også tilhørt en felles 

administrativ region . I tillegg har Hobøl blitt sterkere knyttet til Spydeberg gjennom utbyggingen av 

Knapstad til å bli en del av et større tettsted på tvers av kommunegrensa mot Spydeberg . Korte avstander 

og utbygging av E18 østover samt lokaltoget kopler Hobøl mot Indre, selv om de fleste pendlere drar mot 

vest . 

Marker er også knyttet til Indre i mange sammenheng og med fullføring av E18, vil reiseveien vestover bli 

kortet ytterligere ned .
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Når det gjelder både Rømskog og Aremark viser flyttemønster og arbeidsreiser at begge kommunene ikke 

tilhører en funksjonell region . Med litt over 2000 innbyggere til sammen har begge kommunene margi-

nal påvirkning på utviklingen av Indre Regionen . 

Rakkestad er i en mellomstilling, den har en del sterke bånd mot Indre, men er i andre sammenheng mer 

uavhengig og i del sammenheng knyttet mot Sarpsborg . Kan vel neppe sies å være en del av en funksjo-

nell region .

Analysen	så	langt	viser	heller	ikke	noe	klart	skille	i	en	østre	og	vestre	del	hvor	delet	går	over	Slitusletta	

mellom	Askim	i	vest	og	Eidsberg/Trøgstad	i	øst.

3.	 Styring	–	tjenesteproduksjon	–	interkommunalt	samarbeid	

3.1	 POLITISKE	ORGANISERING

Ser vi på dagens folkevalgte i de 10 kommunene utgjør de i alt 234 representanter som fordeler seg gan-

ske jevnt på AP/SV med 74, Sentrum 85 og H/FrP 73 . 

Sentrumspartiene står mye sterkere i Indre enn de gjør ellers i fylket og på landsbasis . SV står svakt og har 

bare en enkelt representant i de to største kommunene .

Ordførerne fordeler seg også på de tre grupperingene . Flertallskoalisjonene går også i ulike retninger, V 

støtter 2 Ap ordførere og en fra H og er i opposisjon i 3 kommuner .

PARTIMESSIG FORDELING I KOMMUNESTYRENE   

          

Marker er også knyttet til Indre i mange sammenheng og med fullføring av E18, vil reiseveien 
vestover bli kortet ytterligere ned.   
Når det gjelder både Rømskog og Aremark viser flyttemønster og arbeidsreiser at begge 
kommunene ikke tilhører en funksjonell region.  Med litt over 2000 innbyggere til sammen 
har begge kommunene marginal påvirkning på utviklingen av Indre Regionen.  
 
Rakkestad er i en mellomstilling, den har en del sterke bånd mot Indre, men er i andre 
sammenheng mer uavhengig og i del sammenheng knyttet mot Sarpsborg.  Kan vel neppe sies 
å være en del av en funksjonell region. 
 
Analysen så langt viser heller ikke noe klart skille i en østre og vestre del hvor delet går 
over Slitu sletta mellom Askim i vest og Eidsberg / Trøgstad i øst. 
 
 
 

3. Styring - Tjenesteproduksjon- interkommunalt samarbeid  
 
3.1  Politiske organisering 
Ser vi på dagens folkevalgte i de 10 kommunene utgjør de i alt 234 representanter  som 
fordeler seg ganske jevnt  på AP/SV med 74, Sentrum 85 og H/ FrP 73.   
 Sentrumspartiene står mye sterkere i Indre enn de gjør ellers i fylket og på landsbasis. SV 
står svakt og har bare en enkelt representant i de to største kommunene. 
 Ordførerne fordeler seg også på de 3 grupperingene.  Flertallskoalisjonene går også i ulike 
retninger, V støtter 2 Ap ordførere og en fra H og er i opposisjon i 3 kommuner. 
 
 

	  
Partimessig	  fordeling	  i	  Kommunestyrene	  

	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  

Antall	   Ap	   SV	   SP	   V	   Krf	   H	   Frp	   Andre	   Ordfører	  

Aremark	   17	   4	   	  	   6	   2	   3	   2	   	  	   	  	   SP	  

Marker	   25	   12	   	  	   6	   	  	   3	   3	   1	   	  	   AP	  
Rømskog	   13	   4	   	  	   4	   	  	   4	   	  	   1	   	  	   KrF	  

Trøgstad	   21	   6	   	  	   8	   	  	   1	   3	   3	   	  	   SP	  
Eidsberg	   35	   7	   1	   5	   2	   2	   15	   3	   	  	   H	  

Rakkestad	   25	   6	   	  	   7	   4	   4	   2	   2	   	  	   Ap	  

Askim	   35	   13	   1	   1	   1	   2	   11	   4	   2	   H	  
Spydeberg	   21	   5	   	  	   4	   1	   3	   5	   3	   	  	   KrF	  

Hobøl	   21	   6	   	  	   2	   3	   1	   4	   5	   	  	   Ap	  
Skiptvet	   21	   9	   	  	   4	   	  	   2	   4	   2	   	  	   Ap	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Sum	   234	   72	   2	   47	   13	   25	   49	   24	   2	   	  	  
 
 
Trekker vi ut Aremark og Rømskog av oversikten har de gjenværende 8 kommuner 204 
kommunerepresentanter.   Både en løsning med 1 kommune alternativt med 2 kommuner vil 
ha et folketall som medfører at kommunestyret må ha minst 27 medlemmer.  Sammenlignet 
med andre kommuner i denne størrelsesorden ,kan vi anta at  antall medlemmer i 
kommunestyret vil ligge fra 40 – 55 medlemmer.  Av hensyn til at det i Indre Østfold er 
relativt mange kommuner som vil kunne slås sammen, er det rimelig å tro at man velger et 
antall rundt 50,  men etter hvert vil redusere antallet noe ned. 

Trekker vi ut Aremark og Rømskog av oversikten har de gjenværende 8 kommuner 204 kommunerepre-

sentanter . Både en løsning med 1 kommune alternativt med 2 kommuner vil ha et folketall som medfører 

at kommunestyret må ha minst 27 medlemmer . Sammenlignet med andre kommuner i denne størrelses-

orden ,kan vi anta at antall medlemmer i kommunestyret vil ligge fra 40 – 55 medlemmer . Av hensyn til 

at det i Indre Østfold er relativt mange kommuner som vil kunne slås sammen, er det rimelig å tro at man 

velger et antall rundt 50, men etter hvert vil redusere antallet noe ned .
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Det er ikke bare antall kommunestyrerepresentanter som er en indikator på demokrati, men også hvilke 

arbeidsvilkår lokale partier og valgte politikere får og hvordan det løpende politiske arbeid organiseres i 

form av faste utvalg og komiteer .

Direkte politisk styring av ulike saksområder som i dag drives som interkommunalt samarbeid, vil kunne 

øke en god del siden mange av dagens samarbeidsordninger vil bli lagt inn i den løpende forvaltning . 

3.2	 MYNDIGHETSUTØVELSE
Et sentralt spørsmål er hvilken kompetanse har administrasjonen i dagens kommuner til å drive en god 

og effektiv saksbehandlingen, som sikrer innbyggerne likebehandling i forhold til lov og regelverk .

En gjennomgang av rådmennenes egenvurderinger gir grunnlag for følgende oppsummering av nåsitua-

sjonen når det gjelder «kompetanse» og myndighetsutøvelse:

 •  Alle kommunene peker på at fagmiljøene er små og sårbare, hvilket fører til utfordringer for tjenes-

teproduksjon, skjønnsutøvelse, planlegging, og rekruttering av nye medarbeidere med høy kompe-

tanse .

 •  Flere peker på utfordringer med rekruttering av medarbeidere med relevant kompetanse til: helse-

vern for barn og unge ( jordmødre/helsestasjon), logopedi, psykiatri, rusomsorg, sosiale tjenester, 

tekniske tjenester, beredskap og sikkerhet, ressurskrevende brukere, og støtte-/stabsfunksjoner som 

IKT, HMS og internkontroll . 

 •  Det er også utfordringer i forhold faglig utviklingsarbeid i de operative virksomhetene

 •  Alle peker på kapasitetsproblemer i nær sagt alle funksjoner, men spesielt i de administrative

 •  Utilstrekkelig kapasitet og kompetanse løses ved kjøp av tjenester og samarbeid i mange ulike for-

mer med andre kommuner .

 •  Hver av kommunene oppleves ofte for små til å opprette egne stillinger på områder som krever 

spesiell kompetanse . Omfanget av arbeidsoppgavene i hver enkelt kommune ikke forsvarer egen 

stilling . Eksempelvis arkitekter, landskapsarkitekter, jurister med ulike spesialiteter, arkeologer, eien-

domsforvaltere m .m . 

Aremark , Marker og Rømskog samarbeider om en felles stilling som kommuneplanlegger . Men de er 

veldig sårbare ved gjennomtrekk i stillingen . 

3.3	 KOMMUNAL	ØKONOMISK	SITUASJON

OVERSIKT OVER ØSTFOLDKOMMUNENES ØKONOMISKE SITUASJON

Dataene som er benyttet for 2014 i tabellene nedenfor, er basert på foreløpige årsregnskap, og er hentet 

fra KOSTRA-publiseringen 16 . mars 2015 .
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Netto driftsresultat er forskjellen mellom samlede inntekter og utgifter det enkelte år, og er 
den viktigste indikatoren for å si noen om den enkelte kommunes økonomiske utvikling og 
status. Av kommunene i Indre Østfold har Rømskog, Skiptvet og Trøgstad hatt positive 
resultater hele denne perioden. Askim kommune skiller seg også positivt ut ved at kommunen 
har hatt positive resultater hvert år siden 2003.  
 
Alle kommunene i Østfold ligger under landsgjennomsnittet når det  gjelder skatteinntekter 
og er avhengig av skatteutjevning.  
 
Ved vurderingen av netto driftsresultat bør man se flere år i sammenheng. Resultatet et enkelt 
år kan skyldes spesielle forhold det ene året. Dersom man ser på de tre siste åra ser man at 
spesielt Marker og Hobøl har hatt svake resultater av kommunene i indre Østfold.  Hobøl 
ligger også på ROBEK lista. 
 
 
Eiendomsskatt og brukerbetaling 
Den største økonomiske forskjellen mellom kommunen i Indre Østfold er eiendomsskatt og 
konsesjonsavgifter fra kraftverkene i Glomma. Dette er inntekter som i dag tilfaller Askim, 
Spydeberg og Skiptvet og disse kommunene skriver ut eiendomsskatt utelukkende for verker 
og bruk på samme måte som Marker.   
Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatt, og i 2014 var det bare 2 kommuner i Indre 
Østfold som ikke skrev ut eiendomsskatt: Rømskog og Eidsberg. Trøgstad skrev ut for første 
gang i 2013.  
For boliger og fritidseiendommer er det således bare Hobøl, Trøgstad og Rakkestad  som 
skriver ut eiendomsskatt. 
 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0101 Halden 0,3 -2,7 -1,7 2,9 4,2 3,6 0,5 0,8 -0,6 -0,8 -8,1 -3,7 -3,0 0,1
0104 Moss -1,0 -2,1 -1,5 -0,6 4,6 3,5 3,1 -3,7 -1,5 1,8 1,6 -0,5 -1,5 0,5
0105 Sarpsborg 1,4 0,4 -0,3 2,0 4,9 7,8 2,6 -2,5 0,4 2,9 0,4 1,3 1,2 -1,5
0106 Fredrikstad -4,7 -3,8 -1,8 -1,6 5,4 5,9 1,8 -0,8 -0,6 -0,5 2,0 2,9 1,5 1,4
0111 Hvaler 8,5 -4,6 -5,2 4,9 6,0 8,5 -2,1 -1,2 6,6 8,4 -3,8 0,8 3,1 3,2
0118 Aremark 1,8 2,3 -5,6 -5,2 -7,8 13,7 2,4 -4,2 -1,8 0,7 -7,9 2,2 4,6 1,1
0119 Marker -0,5 4,2 3,9 1,3 7,1 7,3 4,3 3,3 0,1 2,6 0,2 -0,6 -1,1 -2,7
0121 Rømskog 13,0 9,8 6,2 4,1 14,9 17,0 7,7 11,1 4,1 4,7 5,5 4,0 1,7 4,0
0122 Trøgstad 4,2 2,2 0,9 8,4 7,0 5,9 1,9 0,7 6,7 3,5 1,4 8,4 4,8 3,3
0123 Spydeberg 0,2 0,9 -0,1 4,0 7,1 5,7 2,5 -2,2 0,4 1,3 1,2 3,1 0,7 -1,7
0124 Askim -2,6 -6,2 1,1 2,2 6,4 9,1 3,3 4,1 2,3 2,4 3,5 10,6 3,8 0,7
0125 Eidsberg 3,8 5,2 -1,8 0,6 2,6 7,2 2,9 -2,0 -0,5 -0,1 1,3 3,2 1,9 1,2
0127 Skiptvet 5,5 4,8 2,1 1,6 7,1 13,1 9,9 6,6 5,9 1,7 1,4 3,9 0,5 1,7
0128 Rakkestad 1,0 1,7 1,2 2,4 4,5 3,0 0,6 -1,9 2,2 1,8 1,6 1,0 0,5 0,8
0135 Råde 0,2 -4,9 -4,2 1,2 1,2 3,4 -4,1 -4,8 1,0 0,8 2,0 3,1 4,3 0,6
0136 Rygge 0,5 -1,2 -2,0 -3,0 -2,3 -2,2 1,2 0,8 2,2 0,7 -1,3 0,1 0,0 -0,6
0137 Våler (Østf.) 2,3 4,9 2,2 0,2 3,7 5,1 2,2 1,5 1,9 -1,8 -0,8 0,6 1,1 4,7
0138 Hobøl 0,3 -1,1 -3,5 -0,6 -2,3 -0,9 4,6 2,5 -0,8 -0,3 0,0 0,6 -2,2 -3,8
EAK Landet 2,0 0,5 0,5 1,9 3,5 5,6 2,3 0,0 2,7 2,1 2,0 2,7 2,3 1,1
EAKUO Landet uten Oslo 1,9 0,1 0,7 2,0 3,5 5,2 1,9 -0,6 2,7 2,2 1,8 2,6 2,4 1,1
EKA01 Østfold -0,6 -1,5 -1,1 0,6 4,5 5,6 2,1 -0,8 0,4 1,1 0,2 1,7 0,7 0,4

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (2001-2014)

Netto	driftsresultat	er forskjellen mellom samlede inntekter og utgifter det enkelte år, og er den viktigste 

indikatoren for å si noen om den enkelte kommunes økonomiske utvikling og status . Av kommunene i 

Indre Østfold har Rømskog, Skiptvet og Trøgstad hatt positive resultater hele denne perioden . Askim kom-

mune skiller seg også positivt ut ved at kommunen har hatt positive resultater hvert år siden 2003 . 

Alle kommunene i Østfold ligger under landsgjennomsnittet når det gjelder skatteinntekter og er avhen-

gig av skatteutjevning . 

Ved vurderingen av netto driftsresultat bør man se flere år i sammenheng . Resultatet et enkelt år kan 

skyldes spesielle forhold det ene året . Dersom man ser på de tre siste åra ser man at spesielt Marker og 

Hobøl har hatt svake resultater av kommunene i indre Østfold . Hobøl ligger også på ROBEK lista .

EIENDOMSSKATT OG BRUKERBETALING

Den største økonomiske forskjellen mellom kommunen i Indre Østfold er eiendomsskatt og konsesjons-

avgifter fra kraftverkene i Glomma . Dette er inntekter som i dag tilfaller Askim, Spydeberg og Skiptvet og 

disse kommunene skriver ut eiendomsskatt utelukkende for verker og bruk på samme måte som Marker . 

Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatt, og i 2014 var det bare to kommuner i Indre Østfold som 

ikke skrev ut eiendomsskatt: Rømskog og Eidsberg . Trøgstad skrev ut for første gang i 2013 . 

For	boliger	og	fritidseiendommer er det således bare Hobøl, Trøgstad og Rakkestad som skriver ut eien-

domsskatt .
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Vann – avløp- renovasjon 
Kommunenes rapporterte data viser at årsgebyret for vannforsyning varierer mye mellom 
kommunene i Indre Østfold. Tabellen ovenfor viser at Hobøl har høyest gebyrer i år  med kr 
4993 pr husstand, mens Trøgstad ligger lavest med kr 1800.  
 
Innenfor avløp skiller Eidsberg og Rømskog seg ut i regionen med høyest årsgebyr målt i 
kroner per husstand på hhv kr 5623 og 5550. Lavest ligger  Askim og Hobøl med hhv kr 3683 
og 3632 per husstand. 
	  
Innenfor renovasjon (avfall) varierer årsgebyrene mye mellom kommunene i Indre Østfold. 
Målt i kroner per husstand har Rømskog høyest gebyrer i 2014  med kr 2640, mens Skiptvedt 
har lavest gebyrer med kr  1835. 
 
Ser man på samlet gebyrbelastning for VAR så jevner belastningen seg ut pr husstand.  
Marker ligger litt over kr 2000 høyere enn i Askim. 
 
Tar vi med eiendomsskatt på privat boliger så blir Hobøl den dyreste kommunen å bo i eter 
fulgt av Rakkestad.  Askim er fortsatt rimeligst. 
 
VAR	  gebyr	   Årsgebyr	   Kr/	  hustand	   2014	   	  	  

	  	   Vann	   Avløp	   Renovasjon	   Sum	  
0119	  Marker	   3275	   5325	   2000	   10600	  
0121	  Rømskog	   -‐	   5480	   2640	   8120	  
0122	  Trøgstad	   1800	   4779	   1950	   8529	  
0123	  
Spydeberg	   2955	   4070	   1918	   8943	  
0124	  Askim	   2795	   3683	   1991	   8469	  
0125	  Eidsberg	   2675	   5550	   1946	   10171	  
0127	  Skiptvet	   1983	   4984	   1835	   8802	  
0128	  Rakkestad	   2732	   3880	   2166	   8778	  
0138	  Hobøl	   4993	   3632	   1859	   10484	  

Eiendomskatt 
totalt

Eiendomsskatt, 
annen eiendom

Eiendomsskatt, 
boliger og 
fritidseiendommer 

0111 Hvaler 7912 0 7912
0127 Skiptvet 3776 3776 0
0118 Aremark 3510 307 3203
0128 Rakkestad 3418 562 2856
0124 Askim 3080 3080 0
0137 Våler (Østf.) 3050 357 2693
0105 Sarpsborg 2975 1265 1710
0136 Rygge 2653 398 2254
0101 Halden 2624 1304 1320
0106 Fredrikstad 2582 762 1820
0104 Moss 2542 116 2426
0135 Råde 1711 219 1491
0122 Trøgstad 1685 0 1685
0123 Spydeberg 1674 1674 0
0138 Hobøl 1414 397 1018
0119 Marker 208 208 0
0121 Rømskog 0 0 0
0125 Eidsberg 0 0 0

Eiendomsskatt fordelt på skatteobjekter (kr/innb.) 2014 

VANN – AVLØP – RENOVASJON

Kommunenes rapporterte data viser at årsgebyret for vannforsyning varierer mye mellom kommunene 

i Indre Østfold . Tabellen ovenfor viser at Hobøl har høyest gebyrer i år med kr 4993 pr husstand, mens 

Trøgstad ligger lavest med kr 1800 . 

Innenfor avløp skiller Eidsberg og Rømskog seg ut i regionen med høyest årsgebyr målt i kroner per hus-

stand på hhv . kr 5623 og 5550 . Lavest ligger Askim og Hobøl med hhv . kr 3683 og 3632 per husstand .

Innenfor renovasjon (avfall) varierer årsgebyrene mye mellom kommunene i Indre Østfold . Målt i kroner 

per husstand har Rømskog høyest gebyrer i 2014 med kr 2640, mens Skiptvedt har lavest gebyrer med 

kr 1835 .

Ser man på samlet gebyrbelastning for VAR så jevner belastningen seg ut per husstand . Marker ligger litt 

over kr 2000 høyere enn i Askim .

Tar vi med eiendomsskatt på privat boliger, så blir Hobøl den dyreste kommunen å bo i, etterfulgt av Rak-

kestad . Askim er fortsatt rimeligst .

Snitt	  IØ	   2901	   4598	   2034	   9211	  

 

  
 
Kommunene har relativt stor frihetsgrad med hensyn på foreldrebetalingen innenfor 
skolefritidsordningen. Tabellen viser at det er store forskjeller mellom kommunene i 
regionene. Med utgangspunkt i 20 timer per uke har Spydeberg den høyeste 
foreldrebetalingen innenfor skolefritidsordningen mens Marker tilsvarende har den laveste 
foreldrebetalingen.  
 
 
3.5  Tjenesteproduksjon i regi av interkommunalt samarbeid. 
 
Kommunene i Indre Østfold har et utstrakt interkommunalt samarbeid og har på denne måten 
kompensert for en del av de smådriftulemper de har.   Samarbeidet er organisert på ulike 
måter: 

• Aksjeselskap	  -‐	  hvor	  ingen	  av	  deltakerne	  har	  personlig	  ansvar	  for	  selskapets	  
forpliktelser.	  	  

• Inter	  Kommunale	  Selskap	  (IKS)	  -‐	  er	  selvstendige	  rettssubjekter	  og	  ved	  
utskilling	  av	  kommunal	  virksomhet	  til	  et	  IKS,	  trer	  arbeidsmiljølovens	  regler	  om	  
virksomhets-‐overdragelse	  i	  kraft.	  Hver	  deltaker	  har	  et	  ubegrenset	  ansvar	  
innenfor	  sin	  eierandel	  og	  et	  IKS	  kan	  i	  praksis	  ikke	  gå	  konkurs.	  	  

• Felles	  styre	  etter	  kommunelovens	  §	  27.-‐	  Kommuner	  og	  fylkeskommuner	  kan	  
opprette	  et	  eget	  styre	  til	  løsning	  av	  felles	  oppgaver	  som	  angår	  virksomhets	  drift	  
og	  organisering,	  altså	  oppgaver	  av	  økonomisk	  og	  administrativt	  karakter.	  

• Vertskommuneløsning	  etter	  kommunelovens	  §28-‐1	  -‐	  gir	  mulighet	  til	  å	  
samarbeide	  om	  offentlig	  myndighetsutøvelse.	  Det	  opprettes	  ikke	  et	  nytt	  organ	  
eller	  rettssubjekt,	  men	  oppgaven	  blir	  delegert	  fra	  egen	  kommune	  til	  den	  aktuelle	  
vertskommunen.	  Vertskommunen	  står	  fritt	  til	  å	  organisere	  virksomheten	  den	  
har	  fått	  delegert.	  Folkevalgte	  organer	  i	  vertskommunen	  har	  ikke	  instruksjons-‐	  
eller	  omgjøringsmyndighet	  på	  områder	  som	  er	  underlagt	  samarbeidet.	  

• Andre	  typer	  samarbeid.	  Kommunene	  deltar	  dessuten	  i	  en	  rekke	  øvrige	  
samarbeid,	  foreninger,	  interesseorganisasjoner	  og	  stiftelser	  	  eksempelvis	  
Næringsråd,	  Kanalselskapet	  .	  

 
 

20 timer per 
uke

10 timer per 
uke

0123 Spydeberg 2900 1740
0136 Rygge 2630 1650
0104 Moss 2550 1277
0127 Skiptvet 2516 1652
0137 Våler (Østf.) 2420 1198
0138 Hobøl 2386 2102
0101 Halden 2295 1344
0135 Råde 2222 1168
0124 Askim 2122 1680
0128 Rakkestad 1975 1050
0111 Hvaler 1961 1299
0118 Aremark 1960 1474
0105 Sarpsborg 1887 975
0106 Fredrikstad 1799 1096
0125 Eidsberg 1627 926
0121 Rømskog 1567 783
0122 Trøgstad 1493 747
0119 Marker 1386 1040

Foreldrbetaling SFO- kr/måned (2014)

 
 
Vann – avløp- renovasjon 
Kommunenes rapporterte data viser at årsgebyret for vannforsyning varierer mye mellom 
kommunene i Indre Østfold. Tabellen ovenfor viser at Hobøl har høyest gebyrer i år  med kr 
4993 pr husstand, mens Trøgstad ligger lavest med kr 1800.  
 
Innenfor avløp skiller Eidsberg og Rømskog seg ut i regionen med høyest årsgebyr målt i 
kroner per husstand på hhv kr 5623 og 5550. Lavest ligger  Askim og Hobøl med hhv kr 3683 
og 3632 per husstand. 
	  
Innenfor renovasjon (avfall) varierer årsgebyrene mye mellom kommunene i Indre Østfold. 
Målt i kroner per husstand har Rømskog høyest gebyrer i 2014  med kr 2640, mens Skiptvedt 
har lavest gebyrer med kr  1835. 
 
Ser man på samlet gebyrbelastning for VAR så jevner belastningen seg ut pr husstand.  
Marker ligger litt over kr 2000 høyere enn i Askim. 
 
Tar vi med eiendomsskatt på privat boliger så blir Hobøl den dyreste kommunen å bo i eter 
fulgt av Rakkestad.  Askim er fortsatt rimeligst. 
 
VAR	  gebyr	   Årsgebyr	   Kr/	  hustand	   2014	   	  	  

	  	   Vann	   Avløp	   Renovasjon	   Sum	  
0119	  Marker	   3275	   5325	   2000	   10600	  
0121	  Rømskog	   -‐	   5480	   2640	   8120	  
0122	  Trøgstad	   1800	   4779	   1950	   8529	  
0123	  
Spydeberg	   2955	   4070	   1918	   8943	  
0124	  Askim	   2795	   3683	   1991	   8469	  
0125	  Eidsberg	   2675	   5550	   1946	   10171	  
0127	  Skiptvet	   1983	   4984	   1835	   8802	  
0128	  Rakkestad	   2732	   3880	   2166	   8778	  
0138	  Hobøl	   4993	   3632	   1859	   10484	  

Eiendomskatt 
totalt

Eiendomsskatt, 
annen eiendom

Eiendomsskatt, 
boliger og 
fritidseiendommer 

0111 Hvaler 7912 0 7912
0127 Skiptvet 3776 3776 0
0118 Aremark 3510 307 3203
0128 Rakkestad 3418 562 2856
0124 Askim 3080 3080 0
0137 Våler (Østf.) 3050 357 2693
0105 Sarpsborg 2975 1265 1710
0136 Rygge 2653 398 2254
0101 Halden 2624 1304 1320
0106 Fredrikstad 2582 762 1820
0104 Moss 2542 116 2426
0135 Råde 1711 219 1491
0122 Trøgstad 1685 0 1685
0123 Spydeberg 1674 1674 0
0138 Hobøl 1414 397 1018
0119 Marker 208 208 0
0121 Rømskog 0 0 0
0125 Eidsberg 0 0 0

Eiendomsskatt fordelt på skatteobjekter (kr/innb.) 2014 
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Snitt	  IØ	   2901	   4598	   2034	   9211	  

 

  
 
Kommunene har relativt stor frihetsgrad med hensyn på foreldrebetalingen innenfor 
skolefritidsordningen. Tabellen viser at det er store forskjeller mellom kommunene i 
regionene. Med utgangspunkt i 20 timer per uke har Spydeberg den høyeste 
foreldrebetalingen innenfor skolefritidsordningen mens Marker tilsvarende har den laveste 
foreldrebetalingen.  
 
 
3.5  Tjenesteproduksjon i regi av interkommunalt samarbeid. 
 
Kommunene i Indre Østfold har et utstrakt interkommunalt samarbeid og har på denne måten 
kompensert for en del av de smådriftulemper de har.   Samarbeidet er organisert på ulike 
måter: 

• Aksjeselskap	  -‐	  hvor	  ingen	  av	  deltakerne	  har	  personlig	  ansvar	  for	  selskapets	  
forpliktelser.	  	  

• Inter	  Kommunale	  Selskap	  (IKS)	  -‐	  er	  selvstendige	  rettssubjekter	  og	  ved	  
utskilling	  av	  kommunal	  virksomhet	  til	  et	  IKS,	  trer	  arbeidsmiljølovens	  regler	  om	  
virksomhets-‐overdragelse	  i	  kraft.	  Hver	  deltaker	  har	  et	  ubegrenset	  ansvar	  
innenfor	  sin	  eierandel	  og	  et	  IKS	  kan	  i	  praksis	  ikke	  gå	  konkurs.	  	  

• Felles	  styre	  etter	  kommunelovens	  §	  27.-‐	  Kommuner	  og	  fylkeskommuner	  kan	  
opprette	  et	  eget	  styre	  til	  løsning	  av	  felles	  oppgaver	  som	  angår	  virksomhets	  drift	  
og	  organisering,	  altså	  oppgaver	  av	  økonomisk	  og	  administrativt	  karakter.	  

• Vertskommuneløsning	  etter	  kommunelovens	  §28-‐1	  -‐	  gir	  mulighet	  til	  å	  
samarbeide	  om	  offentlig	  myndighetsutøvelse.	  Det	  opprettes	  ikke	  et	  nytt	  organ	  
eller	  rettssubjekt,	  men	  oppgaven	  blir	  delegert	  fra	  egen	  kommune	  til	  den	  aktuelle	  
vertskommunen.	  Vertskommunen	  står	  fritt	  til	  å	  organisere	  virksomheten	  den	  
har	  fått	  delegert.	  Folkevalgte	  organer	  i	  vertskommunen	  har	  ikke	  instruksjons-‐	  
eller	  omgjøringsmyndighet	  på	  områder	  som	  er	  underlagt	  samarbeidet.	  

• Andre	  typer	  samarbeid.	  Kommunene	  deltar	  dessuten	  i	  en	  rekke	  øvrige	  
samarbeid,	  foreninger,	  interesseorganisasjoner	  og	  stiftelser	  	  eksempelvis	  
Næringsråd,	  Kanalselskapet	  .	  

 
 

20 timer per 
uke

10 timer per 
uke

0123 Spydeberg 2900 1740
0136 Rygge 2630 1650
0104 Moss 2550 1277
0127 Skiptvet 2516 1652
0137 Våler (Østf.) 2420 1198
0138 Hobøl 2386 2102
0101 Halden 2295 1344
0135 Råde 2222 1168
0124 Askim 2122 1680
0128 Rakkestad 1975 1050
0111 Hvaler 1961 1299
0118 Aremark 1960 1474
0105 Sarpsborg 1887 975
0106 Fredrikstad 1799 1096
0125 Eidsberg 1627 926
0121 Rømskog 1567 783
0122 Trøgstad 1493 747
0119 Marker 1386 1040

Foreldrbetaling SFO- kr/måned (2014)

Kommunene har relativt stor frihetsgrad med hensyn på foreldrebetalingen innenfor skolefritidsordnin-

gen . Tabellen viser at det er store forskjeller mellom kommunene i regionene . Med utgangspunkt i 20 

timer per uke har Spydeberg den høyeste foreldrebetalingen innenfor skolefritidsordningen mens Marker 

tilsvarende har den laveste foreldrebetalingen . 

3.5	 TJENESTEPRODUKSJON	I	REGI	AV	INTERKOMMUNALT	SAMARBEID.

Kommunene i Indre Østfold har et utstrakt interkommunalt samarbeid og har på denne måten kompen-

sert for en del av de smådriftulemper de har . Samarbeidet er organisert på ulike måter:

 •  Aksjeselskap - hvor ingen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser . 

 •  Inter Kommunale Selskap (IKS) - er selvstendige rettssubjekter og ved utskilling av kommunal virk-

somhet til et IKS, trer arbeidsmiljølovens regler om virksomhets-overdragelse i kraft . Hver deltaker 

har et ubegrenset ansvar innenfor sin eierandel og et IKS kan i praksis ikke gå konkurs . 

 •  Felles styre etter kommunelovens § 27 .- Kommuner og fylkeskommuner kan opprette et eget styre 

til løsning av felles oppgaver som angår virksomhets drift og organisering, altså oppgaver av økono-

misk og administrativt karakter .

 •  Vertskommuneløsning etter kommunelovens §28-1 - gir mulighet til å samarbeide om offentlig 

myndighetsutøvelse . Det opprettes ikke et nytt organ eller rettssubjekt, men oppgaven blir delegert 

fra egen kommune til den aktuelle vertskommunen . Vertskommunen står fritt til å organisere virk-

somheten den har fått delegert . Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller 

omgjøringsmyndighet på områder som er underlagt samarbeidet .

 •  Andre typer samarbeid . Kommunene deltar dessuten i en rekke øvrige samarbeid, foreninger, inte-

resseorganisasjoner og stiftelser eksempelvis Næringsråd, Kanalselskapet  .

En nærmere diskusjon av styring og innflytelse i forbindelse med de ulike samarbeidsformer er drøftet i 

vedlegg 2 .

 

Nedenfor er det gjengitt en skjematisk oversikt over de formaliserte samarbeidsopplegg to eller flere 

kommuner er med i .

AKSJESELSKAP
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Indre Østfold kommuner er (her er Rakkestad ikke medregnet) sammen om 14 aksjeselskap, der den 

totale eierandelen varierer fra 100 % (Askim ASVO AS) til 0,019 % (Filmparken) . I 6 selskapene har IØ-kom-

munene fl ertall, og for 3 av disse har Askim kommune kvalifi sert fl ertall alene .

INTERKOMMUNALE SELSKAP

Tabellen fremstiller ikke eierandel, men deltakelse . 

Selskaper organisert etter IKS-loven, fordelt på IØ-kommunene

	   	  Prosjekt 
	  
Indre	  Østfold	  kommuner	  er	  (her	  er	  Rakkestad	  ikke	  medregnet)	  sammen	  om	  14	  aksjeselskap,	  der	  den	  totale	  
eierandelen	  varierer	  fra	  100	  %	  (Askim	  ASVO	  AS)	  til	  0,019	  %	  (Filmparken).	  I	  tabellen	  vises	  AS	  hvor	  den	  samlede	  
eierandelen	  fra	  IØ	  er	  over	  10	  %.	  For	  6	  av	  de	  14	  selskapene	  har	  IØ-‐kommunene	  flertall,	  og	  for	  3	  av	  disse	  har	  
Askim	  kommune	  kvalifisert	  flertall	  alene.	  
	  

Selskaper organisert etter IKS-loven, fordelt på I Ø kommunene 

	  
	  
Tabellen	  fremstiller	  ikke	  eierandel,	  men	  deltakelse.	  	  Indre	  Østfold	  kommuner	  deltar	  i	  opptil	  12	  IKSer	  (Askim	  
og	  Spydeberg	  deltar	  i	  alle	  12).	  2	  av	  IKSene	  omfatter	  hele	  Østfold	  (Arkivselskapet	  og	  Driftsassistansen).	  Våler	  
kommune	  deltar	  i	  Kommunerevisjonen	  og	  Kontrollutvalgssekretariatet.	  De	  øvrige	  er	  heleid	  av	  IØ-‐kommuner,	  
Rakkestad	  inkludert.	  Det	  minste	  selskapet,	  etter	  antall	  deltakere,	  omfattes	  av	  3	  eiere	  (Avløpssamarbeidet).	  
	  

Samarbeid organisert etter kommunelovens § 27, fordelt på IØ kommunene 

	  
	  
Det	  er	  8	  interkommunale	  samarbeid	  i	  Indre	  Østfold	  som	  er	  organisert	  etter	  kommunelovens	  §	  27	  (felles	  
styre).	  Det	  er	  ikke	  gjort	  en	  gjennomgang	  for	  å	  avklare	  om	  noen	  av	  disse	  regnes	  som	  selvstendige	  
rettssubjekter	  

Indre Østfold-kommuner deltar i opptil 12 IKS-er (Askim og Spydeberg deltar i alle 12) . 

 •  2 av IKS ene omfatter hele Østfold (Arkivselskapet og Driftsassistansen) . 

 •  Våler kommune deltar i Kommunerevisjonen og Kontrollutvalgssekretariatet . 

 •  De øvrige er heleid av IØ-kommuner, Rakkestad inkludert . 

 •  Det minste selskapet, etter antall deltakere, omfattes av 3 eiere (Avløpssamarbeidet) .

SAMARBEID ORGANISERT ETTER KOMMUNELOVENS § 27, 

 

	   	  Prosjekt 
	  
Indre	  Østfold	  kommuner	  er	  (her	  er	  Rakkestad	  ikke	  medregnet)	  sammen	  om	  14	  aksjeselskap,	  der	  den	  totale	  
eierandelen	  varierer	  fra	  100	  %	  (Askim	  ASVO	  AS)	  til	  0,019	  %	  (Filmparken).	  I	  tabellen	  vises	  AS	  hvor	  den	  samlede	  
eierandelen	  fra	  IØ	  er	  over	  10	  %.	  For	  6	  av	  de	  14	  selskapene	  har	  IØ-‐kommunene	  flertall,	  og	  for	  3	  av	  disse	  har	  
Askim	  kommune	  kvalifisert	  flertall	  alene.	  
	  

Selskaper organisert etter IKS-loven, fordelt på I Ø kommunene 

	  
	  
Tabellen	  fremstiller	  ikke	  eierandel,	  men	  deltakelse.	  	  Indre	  Østfold	  kommuner	  deltar	  i	  opptil	  12	  IKSer	  (Askim	  
og	  Spydeberg	  deltar	  i	  alle	  12).	  2	  av	  IKSene	  omfatter	  hele	  Østfold	  (Arkivselskapet	  og	  Driftsassistansen).	  Våler	  
kommune	  deltar	  i	  Kommunerevisjonen	  og	  Kontrollutvalgssekretariatet.	  De	  øvrige	  er	  heleid	  av	  IØ-‐kommuner,	  
Rakkestad	  inkludert.	  Det	  minste	  selskapet,	  etter	  antall	  deltakere,	  omfattes	  av	  3	  eiere	  (Avløpssamarbeidet).	  
	  

Samarbeid organisert etter kommunelovens § 27, fordelt på IØ kommunene 

	  
	  
Det	  er	  8	  interkommunale	  samarbeid	  i	  Indre	  Østfold	  som	  er	  organisert	  etter	  kommunelovens	  §	  27	  (felles	  
styre).	  Det	  er	  ikke	  gjort	  en	  gjennomgang	  for	  å	  avklare	  om	  noen	  av	  disse	  regnes	  som	  selvstendige	  
rettssubjekter	  
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Det er 8 interkommunale samarbeid i Indre Østfold som er organisert etter kommunelovens § 27 (fel-

les styre) . Det er ikke gjort en gjennomgang for å avklare om noen av disse regnes som selvstendige 

rettssubjekter . Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing omfatter hele Østfold . De øvrige er Indre 

Østfold-basert . 

Barnevernvakten omfatter alle IØ-kommunene (Rakkestad inkludert) . 

De øvrige er eid av mellom 2 og 4 kommuner, utelukkende av nabokommuner .

VERTSKOMMUNE SAMARBEID ORGANISERT ETTER KOMMUNELOVENS § 28-1, 

 

	   	  Prosjekt 
Interkommunalt	  utvalg	  mot	  akutt	  forurensing	  omfatter	  hele	  Østfold.	  De	  øvrige	  er	  Indre	  Østfold-‐basert.	  
Barnevernvakten	  omfatter	  alle	  IØ-‐kommunene	  (Rakkestad	  inkludert).	  De	  øvrige	  er	  eid	  av	  mellom	  2	  og	  4	  
kommuner,	  utelukkende	  av	  nabokommuner.	  
	  

Samarbeid organisert etter kommunelovens § 28-1, fordelt på IØ kommunene 

	  
	  
10	  interkommunale	  samarbeid	  i	  Indre	  Østfold	  er	  organisert	  etter	  kommunelovens	  §	  28-‐1	  (administrativt	  
vertskommunesamarbeid).	  Kun	  ett	  av	  dem	  (innkjøpssamarbeidet)	  omfatter	  10	  IØ-‐kommuner.	  Ett	  eies	  av	  4	  
kommuner,	  to	  er	  delt	  mellom	  3	  kommuner,	  og	  de	  øvrige	  seks	  er	  samarbeid	  mellom	  2	  kommuner.	  Også	  her	  er	  
det	  utelukkende	  nabokommuner	  som	  deltar	  i	  samarbeidene.	  
	  

Andre typer samarbeid 

Ut	  over	  AS,	  IKS	  og	  samarbeid	  etter	  kommunelovens	  bestemmelser,	  deltar	  kommunene	  i	  en	  rekke	  øvrige	  
samarbeid,	  foreninger,	  interesseorganisasjoner	  og	  stiftelser.	  Eksempler	  på	  dette	  er:	  
	  

Biblioteksentralen	  AL	  

Edwin	  Ruuds	  Stiftelse	  
Fengselshelsetjeneste	  ved	  Indre	  Østfold	  fengsel	  	  

Film	  &	  Kino	  
Grensekomiteen	  Värmland	  -‐	  Østfold	  

Indre	  Østfold	  Introduksjonssenter	  
Indre	  Østfold	  Næringsforening	  

Indre	  Østfold	  Næringsråd	  

Indre	  Østfold	  Regionråd	  
Jernbaneforum	  Øst	  

Klinisk	  veterinærvakt	  
NAVkontor	  i	  Marker	  og	  Rømskog	  

Norske	  Skogindustrier	  ASA	  

Regionalpark	  Haldenkanalen	  
Samarbeidsalliansen	  Osloregionen	  

Samhandlingsforum,	  Sykehuset	  Østfold-‐KS	  Østfold	  
Skogbrannvakt	  

Stiftelsen	  Anker	  Studentboliger	  og	  Hotel	  
Stiftelsen	  Fossumutvikling	  

Stiftelsen	  Opplæringskontoret	  for	  offentlig	  sektor	  i	  Østfold	  

Det er 10 interkommunale samarbeid i Indre Østfold er organisert etter kommunelovens § 28-1 (adminis-

trativt vertskommunesamarbeid) . 

 •  Kun ett av dem (innkjøpssamarbeidet) omfatter 10 IØ-kommuner . 

 •  Ett eies av 4 kommuner, to er delt mellom 3 kommuner, og de øvrige seks er samarbeid mellom 2 

kommuner . Også her er det utelukkende nabokommuner som deltar i samarbeidene .

 •  Grensekommunene har et felles Plan og miljøkontor

ANDRE TYPER SAMARBEID

Ut over AS, IKS og samarbeid etter kommunelovens bestemmelser, deltar kommunene i en rekke øvrige 

samarbeid, foreninger, interesseorganisasjoner og stiftelser . Eksempler på dette er:

 •  Biblioteksentralen AL

 •  Edwin Ruuds Stiftelse

 •  Fengselshelsetjeneste ved Indre Østfold fengsel 

 •  Film & Kino

 •  Grensekomiteen Värmland – Østfold

 •  Indre Østfold Introduksjonssenter

 •  Indre Østfold Næringsforening

 •  Indre Østfold Næringsråd

 •  Indre Østfold Regionråd

 •  Jernbaneforum Øst

 •  Klinisk veterinærvakt

 •  NAV-kontor i Marker og Rømskog

 •  Regionalpark Haldenkanalen

I tillegg er det boligselskaper som dekker fl ere kommuner .
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4.	 Framtidige	utfordringer

4.1	 REGIONAL	VEKST,	TETTSTEDSUTVIKLING	OG	JORDVERN

SSB har laget tre framskrivninger av befolkningen basert på ulike forutsetninger for fertilitet og flyttin-

ger: lav, middel og høy . Alternativet for middels vekst viser at forventet befolkningsvekst fordeler seg 

svært ulikt i fylket .

BEFOLKNINGSVEKST MOT 2030

 

4. Framtidige utfordringer 

 
4.1  Regional vekst, tettstedsutvikling og jordvern 
 
SSB har laget 3 framskrivninger  av befolkningen basert på ulike forutsetninger for fertilitet 
og flyttinger: lav, middel og høy. Alternativet for middels vekst viser at forventet 
befolkningsvekst fordeler seg svært ulikt i fylket. 

 
Befolkningsvekst mot 2030 

 

 
 
SSB’s framskriving viser  at blant de 10 kommuner med sterkest forventet vekst, ligger 6 i 
Indre Østfold. De fire kommunene på topp inngår alle i det såkalte Landkommune 
alternativet, noe som må sies være et paradoks at disse kommunen er de som  vil kunne 
oppleve sterkest endring fra å være landkommune til å bli tettsteds- / bykommune.   
 

 
 

Forventet vekst i Indre Øst ligger en god del lavere enn i vest. I Øst området er det Eidsberg 
og Trøgstad som trekker opp, kommunene mot svenskegrensa har liten eller til og med en 
forventet nedgang. 
 
Indre Øst vil ha både omfatte pressområder i vest mot Askim og samtidig vil det være 
områder  østover hvor det må satses på stimuleringstiltak for å hindre  befolkningsnedgang. 
 
Siden veksten vil måtte komme i tettstedene, blir den prosentvise veksten her bli enda 
sterkere enn vist i tabellen.  I Hobøl og Spydeberg er prognosen en vekst på 3400 innbyggere 
i løpet av 16 år som vil fordeles på Tomter og Spydeberg / Knapstad, det er mer enn 200 
personer i året.  Tilsvarende er prognosen for Askim om lag 2500 flere innbyggere.  Dette gir 
en mulighet til å omforme dagens tettsteder vesentlig; til mer kompakte tettsteder med et mer 

2014 2030 %- vis endring 
etter 2014

0137 Våler (Østf.) 4978 6825 37,1 %
0138 Hobøl 5187 7103 36,9 %
0127 Skiptvet 3727 4646 24,7 %
0123 Spydeberg 5620 6896 22,7 %
0125 Eidsberg 11323 13479 19,0 %
0136 Rygge 15101 17924 18,7 %
0122 Trøgstad 5366 6340 18,2 %
0106 Fredrikstad 77591 91583 18,0 %
0101 Halden 30132 35234 16,9 %
0124 Askim 15430 17956 16,4 %
0104 Moss 31308 36261 15,8 %
0111 Hvaler 4386 5059 15,3 %
0135 Råde 7104 8162 14,9 %
0128 Rakkestad 7974 9059 13,6 %
0105 Sarpsborg 54059 60982 12,8 %
0119 Marker 3596 3910 8,7 %
0121 Rømskog 672 660 -1,8 %
0118 Aremark 1408 1348 -4,3 %

Østfoldkommunene - prognosert befolkningsutvikling - SSB - 
middels nasjonal vekst (alternativ MMMM)

Indre Østfold Indre Øst Indre Vest
Folketall 2014 58895 28931 29964
Prog. folketall 2030 70049 33448 36601
Prog. %-vis endring i folketall 2014-2030 18,9 % 15,6 % 22,1 %

Befolkningsprognose (SSB-alt. MMMM)

SSBs framskriving viser at blant de ti kommuner med sterkest forventet vekst, ligger seks i Indre Østfold . 

De fire kommunene på topp inngår alle i det såkalte Landkommune-alternativet, noe som må sies være et 

paradoks da disse kommunen er de som vil kunne oppleve sterkest endring fra å være landkommune til å 
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Indre Østfold Indre Øst Indre Vest
Folketall 2014 58895 28931 29964
Prog. folketall 2030 70049 33448 36601
Prog. %-vis endring i folketall 2014-2030 18,9 % 15,6 % 22,1 %

Befolkningsprognose (SSB-alt. MMMM)

Forventet vekst i Indre Øst ligger en god del lavere enn i vest . I Øst området er det Eidsberg og Trøgstad 

som trekker opp, kommunene mot svenskegrensa har liten eller til og med en forventet nedgang .

Indre Øst vil både omfatte pressområder i vest mot Askim, og samtidig vil det være områder østover hvor 

det må satses på stimuleringstiltak for å hindre befolkningsnedgang .

Siden veksten vil måtte komme i tettstedene, blir den prosentvise veksten her bli enda sterkere enn vist i 

tabellen . I Hobøl og Spydeberg er prognosen en vekst på 3400 innbyggere i løpet av 16 år som vil for-

deles på Tomter og Spydeberg/Knapstad; det er mer enn 200 personer i året . Tilsvarende er prognosen 

for Askim om lag 2500 flere innbyggere . Dette gir en mulighet til å omforme dagens tettsteder vesent-

lig, til mer kompakte tettsteder med et mer bymessig preg . Men det er også en fare at uten en bevisst 
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oversiktsplanlegging for hele tettstedsområdet, kan man få en klattvis utbygging basert på enkeltvise 

reguleringsplaner fra utbyggere .

Østfold fylkeskommune med Askim som studieområde deltok for 15 år siden i et Interreg-prosjekt om 

utvikling av stedsidentitet (NordXXI – Quality by identity) . Bakgrunnen var at Askim noen år tidligere var 

blitt nominert som Norges tredje styggeste by . Den andre norske partneren var Buskerud, med Drammen 

som studiested . Drammen var på den tiden mest kjent gjennom frasen Bedre med en dram i timen enn 

en time i Drammen . I prosjektet gjennomførte man intervjuundersøkelser som viste at de som bodde i 

Drammen, var fornøyd med tjenestetilbud, omgivelser; et bra sted å bo . De forstod ikke helt byens dårlige 

omdømme . 

I ettertid har Drammen kommune tatt omfattende byplangrep i samarbeid med næringsliv og befolk-

ning, og byens omdømme (image) har endret seg vesentlig i løpet av 15 år . 

En slik mulighet er også til stede i Indre Østfold, men det vil kreve en samlet og omforent planlegging 

hvor næringsliv og utbyggere trekke inn, slik som i Drammen . Den forventede befolkningsvekst til bånd-

byen i Indre Østfold skaper nemlig et økonomisk grunnlag for utbygging og omforming av dagens tett-

steder . Utfordringen ligger i å etablere en klar tettstedsstrategi som vil gjøre hele området til et attraktivt 

sted å bo og etablere ny næringsvirksomhet . 

Ser man på næringssammensetningen i regionen, står landbruket sterkt særlig i de østre kommunene, 

hvor det også finnes næringsmiddelindustri knyttet til landbruket . Dette kan gi grunnlag for omdømme 

bygging: et samfunn knyttet til matproduksjon og hvor det tas vare på produksjonsgrunnlaget nemlig 

den dyrkbare jord . Men Landkommuneidentiteten er kanskje like mye knyttet til de østre områder i Indre 

Østfold som til området fra Lyseren til Vannsjø .

Jordvern er derfor et viktig hensyn i forhold til framtidig tettstedsmønster . 

 

 

TOMTER

SPYDEBERG
KNAPSTAD

ASKIM

SLITU MYSEN

SKJØNHAUG
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Kartet over det sentrale området i regionen viser tydelig hvordan tettstedene er omkranset av dyrka 

mark . Framtidig tettstedsavgrensing fra Fylkesplanen er angitt med fiolett og viser at framtidige utbyg-

gingsarealer er planlagt i øst -vest retning langs hovedveiene . Dette vil forsterke tettstedbåndet og etter 

hvert medføre at det vil bli en sammenhengende båndby med tre kjerner . 

Med dagens arealbruk i de tre tettstedene er det bare rundt stasjonsområdene i Mysen og Askim at om-

fanget av handel/service-funksjoner og utnyttelsesgraden (BYA) er stor nok til at det kan klassifiseres som 

sentrumsområde (grå farge) . Det er ikke gjort noen nærmere arealanalyse av tettstedene . 

Veksten i arbeidsplasser vil i første rekke komme innen handels- og servicenæringene . For å skape attrak-

tive bysentrum må det skapes rom for næringsutvikling i sentrum . Det må legges opp til miljøvennlig 

byutforming og et transportsystem hvor folk kan komme inn til sentrum ved å sykle eller gå . Både Askim 

og Spydeberg tettsted ligger i et relativt flatt landskap hvor det er lett å sykle . Å utvikle mindre bilbaserte 

tettsteder vil også ha en positiv helseeffekt .

I Mysen er det litt større høydeforskjeller fra stasjonen og opp på Monaryggen, men det utelukker ikke at 

det bygges et godt sykkelveinett . Ravineområdet langs Mysen elva legger begrensinger for byutvikling 

vestover, slik at ledige arealer ligger østover og nordvest over mot Slitu .

Også for tettstedene i Skiptvet, Trøgstad og Rakkestad legger jordvernhensyn begrensninger for tett-

stedsutvikling . 

En hovedutfordring blir å etablere en mer helhetlig planlegging i regionen med vekt på:

 •  et differensiert boligtilbud hvor det finnes billigere boliger for personer i en etableringsfase . 

 •  tilpassede boliger for eldre med kort vei til service og forretninger slik at de kan klare seg selv i større 

grad .

Dette er også en viktig for kommunens økonomi .

4.2	 ET	BEDRE	TJENESTETILBUD

Kommunene deltar i en rekke interkommunale samarbeidsordninger . Noen ordninger skyldes at kom-

munene er for små til å ha behov for en 100 prosent stilling til oppgaver som krever personer med høy 

utdanning, eksempelvis har Aremark, Marker og Rømskog en felles arealplanlegger . Når det gjelder andre 

oppgaver, særlig innen VAR-sektoren, er det klare stordriftsfordeler å samarbeide . I vedlegg 2 er det laget 

en oversikt over ulike samarbeidsordninger .

Imidlertid er det tjenesteområder hvor det er vanskelig å samarbeide, for eksempel innen skolesektoren . 

Med de korte avstandene det er mellom tettstedene i E18-kommunene, vil det kunne være mulig å til 

bedre kapasitetsutnyttelse i barne- og ungdomsskolen . I en felles kommune vil man stå mye friere i fast-

leggelse av opptaksgrenser uten å skjele til kommunegrensen . I utviklingen av en mer kompakt båndby 

vil hensynet til skolekapasitet påvirke rekkefølgen av når de enkelte utbyggingsområder kan settes i 

gang . Det er et potensial i å forbedre forvaltningen ved at man kan få ansatt mer spesialisert kompetan-

se (se kap 3 .2) .

Utnyttelse av ledige kapasitet kan også gjelde innen helse og sosialsektoren, f .eks tilbud om korttidsopp-

hold på sykehjem . Med flere sykehjem under samme administrasjon vil det bli enklere å finne et ledig 

plass . I dag har hver kommune sitt eget sykehjem .
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Med et større befolkningsunderlag vil det også være mulig å etablere mer spesialiserte tjenester bereg-

net på hele eller større områder i kommunen f .eks . egne institusjoner for sterkt demente og for brukere 

med psykiske problemer og behandling av rus . I noen av problemområdene er det etablert interkommu-

nalt samarbeid, men en storkommuneløsning gir større styringsfleksibilitet .

De fleste førstelinjetjenestene vil måtte ligge der folk bor eller i nærmeste senter slik at det blir liten for-

andring fra dagens 9-kommuneløsning . Imidlertid vil det kunne bygges opp en stabsfunksjon med mer 

spisskompetanse som førstelinjetjenesten kan dra veksler på .

4.3	 NYE	KOMMUNALE	OPPGAVER	

St .meld 14 gir en beskrivelse av mulig nye oppgaver kommunene kan overta . Meldingen skiller mellom 

oppgaver som riktig store kommuner kan overta (opp mot 100 000 og mer) og hva som kan overføres til 

de som ikke blir så store . 

Generalistkommunen	skal	beholdes.

De fleste foreslåtte oppgavene utføres i dag av fylkeskommunen og meldingen gir ikke noe klart svar på 

hvordan framtidens fylkeskommune skal fungere særlig i fylker med noen store kommuner som får over-

ført oppgaver som de litt mindre ikke får (f .eks . videregående skole) .

I det gjennomførte diskusjonsmøtet med kommunene på Ørje (21/4) var tilbakemeldingen at det er min-

dre viktige å dvele mer ved nye oppgaver . Det henvises derfor direkte til St .meld 14 . 

4.4	 LOKALDEMOKRATI	OG	STEDSUTVIKLING

LOKALDEMOKRATI OG STEDSUTVIKLING – UAVHENGIG AV KOMMUNEREFORMEN

Et av de viktige spørsmålene som stilles i forbindelse med kommunereformen, dreier seg om hvilke 

utfordringer og muligheter større kommuner medfører for lokaldemokratiet . Dette henger delvis også 

sammen med et annet viktig spørsmål, nemlig hva som kan komme til å skje med stedsutvikling og byg-

der når kommuner blir slått sammen . Sammenhengen mellom lokaldemokrati og stedsutvikling/bygder, 

følger blant annet av at det vi nå kaller «nærdemokratiske ordninger», ofte tar utgangspunkt i geografisk 

avgrensede områder . Eksempelvis de nærdemokratiske ordningene som er i kategoriene kommunedels-

utvalg, lokalsamfunnsutvalg, grendeutvalg og velforeninger .

Fokuseringen på lokaldemokratiet har likevel ikke bare sammenheng med kommunereformen og kom-

munesammenslåinger . Behovet for og ønsket om styrkning av lokaldemokratiet har vært et sentralt tema 

og satsningsområde gjennom mange år, uavhengig av kommunestruktur . Kommunene, KS og staten har 

alle sett behovet, og delt ønsket om sterkere lokaldemokrati . Flere tiltak har vært prøvd, men på tross av 

dette mener de fleste at utviklingen har gått i feil retning . Oppmerksomheten om kommunenes stedsut-

vikling må over tid kunne sies å ha vært relativt liten, men den er aktualisert i forbindelse med kommu-

nereformen .

Det er med andre stor grad av enighet om behovet for å styrke lokaldemokratiet, uansett om kommune-

ne er som nå, eller velger å bli større . Større kommuner kan gi nye utfordringer både for lokaldemokratiet 

og stedsutviklingen, men gir samtidig mulighet for å finne nye løsninger .
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SAMMENHENGER MELLOM LOKALDEMOKRATI OG KOMMUNESTØRRELSE

Det finnes ikke dokumentert kunnskap som viser systematisk sammenheng mellom kvaliteten og styrken 

i lokaldemokratiet, og kommunestørrelse . Undersøkelser om slike sammenhenger, også i senere tid, kon-

kluderer omtrent på samme måte som Grefstad og Hagen gjorde det i 2003 i to punkter:

 a)  Ut fra noen demokrativerdier kommer små kommuner bedre ut enn større kommuner, og ut fra 

andre demokrativerider kommer større kommuner bedre ut enn små kommuner .

 b)  Uansett hvilke kriterier en ser på, er det relativt små forskjeller mellom store og små kommuner . Det 

er altså ikke slik at små kommuner kommer svært godt ut etter noen kriterier, mens større kommu-

ner kommer godt ut etter andre kriterier .

KS publiserte i 2014 en rapport om kommunestørrelse og lokaldemokrati, basert på flere forskningspro-

sjekter . Rapporten er datert 13 .05 .14, og av sammendraget fremgår følgende:

Hovedinntrykket er at forskerne finner forskjeller mellom kommunene, men når de undersøker årsakene til 

disse forskjellene, finner de som oftest at trekk ved befolkningen betyr mer enn kommunene, og at det er 

svært få sammenhenger mellom kommunestørrelse og lokaldemokrati og selvstyre når det tas høyde for 

andre mulige forklaringer.

Rapporten fra KS ser også på forskning om hva lokale folkevalgte selv kan gjøre for å bidra til utviklingen 

av et godt lokaldemokrati . Det bildet som tegnes er at det ikke finnes én enkelt oppskrift, men at flere 

tiltak kan virke, og at virkningen blir best når det er sammenheng mellom tiltakene . Dette peker med 

andre ord i retning av at tiltak og politikk for å styrke lokaldemokratiet, bør tas inn som et vesentlig tema 

når det planlegges nye kommunedannelser, både i de faglige utredningene, og i de politiske «forhandlin-

gene» om å danne en ny kommune .

KOMMUNEREFORMENS MÅL OM STYRKET LOKALDEMOKRATI – RELEVANT VERKTØY

Flere	oppgaver	og	mindre	detaljstyring	skal	gi	bedre	lokaldemokrati	

Ett av kommunereformens fire mål er å styrke lokaldemokratiet, og reformen gir også en begrunnelse for 

dette . Stortinget mener at overføring av flere oppgaver til kommunene, og mindre statlig detaljstyring 

vil bidra til styrket lokaldemokrati . Flere oppgaver til kommunene og mindre statlig detaljstyring, vil etter 

statens mening føre til at det på flere tjeneste- og politikkområder blir mer nærhet mellom innbyggere 

og beslutningstakere . Dette kan i sin tur skape større interesse for lokalpolitikken, og vitalisere det lokale 

folkestyret .

Samtidig mener Stortinget at større kommuner er en forutsetning for å kunne overføre flere oppgaver og 

detaljstyre mindre . Større kommuner vil etter statens oppfatning gi bedre styringskapasitet og gjennom-

føringskraft . Kommunene vil lettere kunne løse sine oppgaver selv, redusere behovet for interkommunale 

løsninger, og foreta bedre helhetlige prioriteringer . Stadig nye oppgaver med spesielle krav til kapasitet, 

kompetanse og stordrift, har gjennom mange år ført til økende interkommunalt samarbeid . Konsekven-

sen er at flere oppgaver er tatt ut fra direkte folkevalgt styring i kommunestyrene . Større kommuner for-

utsettes å ha sterkere kapasitet og kompetanse til å fremskaffe beslutningsgrunnlag som tydeliggjør det 

lokalpolitiske handlingsrommet . Alt dette vil etter Stortingets oppfatning bidra til å gjøre lokalpolitikken 

bedre, mer attraktiv og meningsfull for politikere .

Stortinget mener at statens detaljstyring har blitt mer omfattende, og at detaljstyringen i stor grad er be-

grunnet i behovet for å sikre innbyggere et mer likeverdig tilbud i små og store kommuner . Rapporten fra 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i 2010, om statlig styring av kommunene, sier noe om dette . Difi 

peker på at det er en utfordring fremover at kravene om større likhet i tjenestetilbudet, samt økt kunn-
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skap om resultater, både gjennom nasjonale tilsyn og andre undersøkelser, vil øke statens styringsbehov 

ytterligere . Staten mener imidlertid at den ikke er alene som pådriver for økt statlig styring . I mange 

tilfeller etterspør de mindre kommunene statlige føringer og veiledning . Evalueringen av Kunnskapsløftet 

viste for eksempel at store kommuner var gjennomgående mer positive til lokalt ansvar og handlings-

rom . Mindre kommuner etterlyste i større grad sterkere statlig styring, mer støtte og veiledning . På andre 

områder gjelder det samme, mindre kommuner har større behov for veiledning og støtte fra statlige 

myndigheter og fylkeskommunen . Ofte i kombinasjon med interkommunalt samarbeid og kjøp av ekster-

ne tjenester som de større kommunene utfører med egne ansatte .

RELEVANT VERKTØY

I sammenheng med kommunereformen har Kommunal- og moderniserings departementet (KMD) også 

initiert nye vurderinger av hvordan lokaldemokratiet kan forsterkes, fornyes og moderniseres . Blant annet 

vil KMD i samarbeid med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret), i juni 2015 publisere 

en lokaldemokrativeileder . Veilederen skal bidra til at kommunene gjennomgår sin demokratiske praksis, 

og gjør bevisste valg for å utvikle lokaldemokratiet . Målet er at nye, sammenslåtte kommuner skal ha 

velfungerende demokratiske arenaer til beste for innbyggerne . Ved sammenslåing av kommuner skal en 

ny kommune utvikles . Organisasjoner skal utformes, tjenestetilbudet skal videreutvikles og nye planer og 

strategier skal legges . I denne prosessen er det viktig at både kommunene og etter hvert den nye kom-

munen diskuterer hvordan lokaldemokratiet skal fungere . 

Demokrativeiklederen vil blant annet omhandle: hvordan kan kommunen legge til rette for innbyggernes 

deltakelse og medvirkning i lokaldemokratiet? Hvordan kan folkevalgte organer organiseres og hvilken 

rolle skal de ha? Hvilke nye lokaldemokratiske ordninger kan kommunen etablere for å vitalisere og opp-

rettholde et aktivt lokaldemokrati? Hva er mulighetene for nærdemokrati i den nye kommunen? Gjen-

nom praktiske eksempler, relevante verktøy og utprøvde metoder fra kommuner som jobber godt med 

lokaldemokratiet, skal veilederen gi ideer og inspirasjon til god demokratisk praksis .

Distriktssenteret fikk for øvrig i forbindelse med kommunereformen et utvidet oppdrag som innebærer 

at senteret samler og publiserer erfaringer, forskning og utredninger med relevans for reformen . Blant 

annet innenfor temaene lokaldemokrati og stedsutvikling . Hjemmesidene http://distriktssenteret .no/ 

gir god oversikt over det som senteret arbeider med . I tillegg gjør KS et betydelig arbeid i forbindelse med 

kommunereformen som kan være til god støtte for kommunene . Oversikten over dette arbeidet finnes på 

hjemmesidene http://www .ks .no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Folkevalgtportalen/ .

 

KMD har på sine egne hjemmesider https://www .regjeringen .no/nb/tema/kommuner-og-regioner/

id921/ mye relevant dokumentasjon til støtte for kommunenes arbeid med kommunereformen, her-

under også om temaene lokaldemokrati og stedsutvikling . Spesielt om stedsutvikling finnes på https://

www .regjeringen .no/nb/tema/kommuner-og-regioner/by--og-stedsutvikling/id1235/ . 

Fylkesmannen anbefaler at kommunene i politiske «forhandlinger» om «intensjonsavtaler» for nye 

kommunedannelser, tar inn temaer som kan bidra til å sikre styrket lokaldemokrati og god stedsutvikling 

i ny kommune . Slike forhandlinger og avtaler bør i alle deler brukes som en gylden mulighet til å skape 

noe nytt og bedre for flest mulig . Ambisjonen bør med andre ord være større enn bare å slå sammen og 

kopiere, noe som kunne blitt bedre med fornyelse og modernisering .

LOKALDEMOKRATI FOR FREMTIDEN?

Oppgraderingen	av	rollen	som	samfunns-	og	demokratiutvikler	kan	være	krevende

I noen tiår har kommunene fokusert sterkt på sin rolle som effektiv tjenesteprodusent og sikker for-

valtningsmyndighet, innenfor rammen av stadig mer kompliserte regelverk . Denne fokuseringen har 
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gitt sterke føringer til kommunenes organisering, ledelse, kompetanse, budsjettering, arbeidsformer, 

systemer, rutiner og bedriftskultur . Politisk så vel som administrativt . Nå har det vokst frem en sterkere 

erkjennelse av at kommunen også må ta en større rolle som samfunns- og demokratiutvikler . Kommune-

reformen bærer også dette i seg . 

Oppgraderingen av rollen som samfunns- og demokratiutvikler, kombinert med fortsatt fokus på tjenes-

teproduksjon og forvaltning, kan være utfordrende . Blant annet fordi rollen som samfunns- og demokra-

tiutvikler krever kompetanse som kommunene ikke har mye av, og i tillegg nye arbeidsformer som mange 

kommuner er uvant med .

KOMPETANSE

Når det gjelder kompetanse, leverte NIBR i 2008 (NIBR 2008:121) en utredning om planleggings- og steds-

utviklingskompetanse i kommuner og fylkeskommuner. Av utredningen fremgår blant annet:

Den formelle kompetansen i kommunene innen planlegging og stedsutvikling varierer sterkt. Generelt har 

de fleste folkerike kommunene flere ansatte med planleggingskompetanse og et fagmiljø som gjør det mu-

lig å få ansatt og beholde kompetente planleggere. Kommunene med få innbyggere har ofte bare en ansatt 

med planleggingskompetanse som må ta seg av mange andre oppgaver i tillegg til planlegging. Aktiviteten 

i småkommunene er også stort sett mindre, slik at det kan gå lang tid mellom hver planprosess, noe som 

gjør det vanskelig å utvikle realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse.

Kommunene har best kompetanse innen fysisk planlegging. Alle kommuner trenger jo arealplaner. Kompe-

tansen i samfunnsplanlegging er svakere, og blir heller ikke i samme grad benytta. For mange er det uklart 

hva som ligger i kommuneplanens samfunnsdel. 

Stedsutvikling drives i varierende grad av kommunene. Det er stort sett bare de større byene som har den ar-

kitektfaglige kompetansen som det ofte legges opp til i den byutformingstilnærmina til stedsutvikling som 

synes å være den dominerende. På den andre sida defineres stedsutvikling vidt, og praktiseres også videre 

i fylkene, enn hva våre intervjuer med planleggings- og stedsutviklingsansvarlige i fylkene gir uttrykk for. 

Kompetansen i kommunene varierer, men kapasiteten til plan- og stedsutviklingsarbeid er generelt dårlig. 

Kommunene har ikke kapasitet til å følge opp arbeidet med planer. 

Kommunene dekker manglende kompetanse i egen organisasjon på i hovedsak tre måter. Den første varian-

ten er å la være å utføre nødvendig planlegging, de to andre er veiledning og bruk av konsulenter. Veiledning 

fra fylkeskommune og fylkesmann ser ut til å fungere bra, så lenge det fins kapasitet i veiledningsapparatet 

og oppdatert veiledningsmateriell. Fylkeskommunene og fylkesmennene har imidlertid ikke kapasitet til 

å drive den veiledninga det er behov for i kommunene, og veiledningsmateriellet fra departementet er for 

dårlig oppdatert. Konsulenter er det delte erfaringer med. Få kommuner kan ha spisskompetanse på alle 

områder, så tilførsel av kompetanse er nødvendig. Problemet er ofte at fullt utbytte av konsulenter forut-

setter en viss kompetanse på feltet, også hos bestiller. Mangel på kapasitet kan være greit å dekke ved bruk 

av konsulenter. Manglende kompetanse er vanskeligere, fordi det da kan være problematisk å skille ut og 

definere klart avgrensa oppgaver, eller å utvikle en dialog med konsulenten, slik at bidraget kan utvikles og 

tilpasses under vegs.

ARBEIDSFORMER

Når det gjelder behovet for nye arbeidsformer som følge av oppgraderingen av rollen som samfunns- 

og demokratiutvikler, så kan dette dreie seg om arbeidsformer som går utenfor rammen for det kjente 

representative hierarkiske lokaldemokratiet . Dette representative systemet består av kommunestyret 

og de organene som er valgt av kommunestyret med hjemmel i kommuneloven, ofte etter prinsippet 

om forholdstallsvalg . Arbeidsformene kan være ulike former for partnerskap og nettverk som involverer 
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på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor . Partene går likeverdig inn i samarbeid for å løse oppgaver 

i samfunnsutviklingen, enten dette dreier seg om næringsutvikling, bærekraftig utvikling, arealbruk, 

budsjettering, forebyggende helsearbeid, integrering av innvandrere, stedsutvikling og nærdemokratiske 

ordninger .

Slike nye arbeidsformer kan bidra til å kompensere for fallende oppslutning om tradisjonelle og formelle 

aktiviteter i det representative politiske systemet og i partiene, og således også bidra til å styrke lokalde-

mokratiet . Disse arbeidsformene gir grunnlag for å revurdere mange sider av arbeidet innenfor det repre-

sentative demokratiet . For eksempel med utgangspunkt i spørsmålet om hvordan grunnlaget skapes for 

ulike typer av beslutninger som berører samfunnsutviklingen, og om hvem som tar beslutningene? Når 

slike spørsmål stilles som utgangspunkt for å vitalisere og styrke lokaldemokratiet er det naturlig å drøfte 

blant annet:

 •  Ordførerens og den politiske ledelsens kontakt med partnerskap, nettverk og interessenter utenfor 

kommuneorganisasjonen, og hvordan dette kan struktureres og systematiseres .

 •  Rådmannens og administrasjonens oppdrag som tilrettelegger av beslutningsgrunnlaget, og hvor-

dan dette oppdraget kan utformes slik at det i større grad involverer krefter utenfor kommunens 

organisasjon .

 •  Partienes arbeidsformer og informasjonsgrunnlag i drøfting av programmer, saker og temaer knyt-

tet til samfunnsutvikling .

 •  Hvilke nærdemokratiske ordninger, partnerskap, nettverk og andre interessenter er det hensikts-

messig at kommunen definerer og bidrar til å strukturere og hvilke oppdrag og ressurser skal disse 

ha?

Mange kommuner bruker svært mye ressurser på produksjon av store og fagtunge utredninger og saks-

dokumenter, med tilhørende behandling av disse som saker i partiene og gjennom rekken av kommunens 

politiske organer . Ofte uten god involvering på tvers i kommuneorganisasjonen, og i enda mindre grad i 

forhold til interessenter utenfor kommunens organisasjon . Store og tunge fagutredninger og saksdoku-

menter som i mange tilfeller er laget av enkeltmedarbeidere med høy kompetanse, men som er lite egnet 

som godt beslutningsgrunnlag for andre som ikke er utredere, eller har spesiell fagkompetanse . Det er 

grunn til å spørre om denne ressurskrevende arbeidsmåten er effektiv og produktiv, og om den hemmer 

mer enn den fremmer et levende lokaldemokrati .

SUKSESSFAKTOREN:	VILJE	OG	EVNE	TIL	DELING	AV	KUNNSKAP	INNFLYTELSE	OG	MAKT

Oppgraderingen av rollen som samfunns- og demokratiutvikler, kombinert med fortsatt fokus på tjenes-

teproduksjon og forvaltning, kan med andre ord innebære en ganske grunnleggende forutsetning om 

vilje til åpent å dele informasjon, kunnskap, innflytelse og makt . Dele mellom enkeltindivider, politikk og 

administrasjon, partier, og mellom kommuneorganisasjonen og andre utenfor . Erfaring viser at denne 

delingen er vanlig kjennetegn på det som fører til tillit, respekt, produktivt samarbeid, positivt omdømme 

og vitalt lokaldemokrati .

Noen kommuner kan for omgivelsene også fremstå som om kommunen er i strid med seg selv . Årsakene 

kan ha sammenheng med mangel på fellesskap og samhold mellom politikere, politiske partier, admi-

nistrasjon og politikere, og ansattes organisasjoner og kommunen . Kommuner som fremstår på denne 

måten må antakelig gjøre mye med seg selv, før den kan lykkes med nærdemokratiske ordninger og andre 

tiltak for mer levende konstruktivt lokaldemokrati . Ordføreren og rådmannen må sies å være de fremste 

ansvarlige for å bidra til at kommuneorganisasjonen, politisk og administrativt, samlet fremstår som en 

attraktiv motor i samfunnsutvikling og levende lokaldemokrati .

Oppgraderingen av rollen som samfunns- og demokratiutvikler kan med andre ord være krevende i for-
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hold til kompetanse, kapasitet, vilje og evne, hos de som sitter med nøkkelen til en god ny rolleutvikling 

og praksis .

TEKNOLOGI PÅVIRKER DEMOKRATIUTVIKLINGEN

Teknologi og internett har allerede påvirket demokratiet i stor grad . Mulighetene for innsikt, kunnskaps- 

og meningsdeling har eksplodert, og utviklingen vil fortsette på godt og vondt . Bransjer som bank, forsik-

ring og Postverket er fullstendig omstrukturert som følge av teknologiutviklingen . Det samme er deler av 

handelsnæringen . Noe er blitt borte fra lokalsamfunnene, men også erstattet med nye tilbud og bedre 

tilgjengelighet . Eksempelvis i form av bank og post i butikk . 

Kommunene er i gang med utvikling av bedre hjemmesider og flere løsninger for selvbetjening over 

internett . Systemer for lokalt e-demokrati er i ferd med å bli utviklet . Institutt for samfunnsforskning har 

på oppdrag fra kommunal- og regionaldepartementet skrevet en rapport, 2010:003, om dette . Rapporten 

er tilgjengelig på www .samfunnsforskning .no/ . Teknologien fører til redusert behov for reiser til rådhuse-

ne, men økt behov for kompetanse og ressurser i kommunene til å håndtere relasjonene til kommunens 

brukere og interessenter ved hjelp av stadig nye kanaler, blant annet elektroniske .

ULIKE FORMER FOR NÆRDEMOKRATISKE ORGANER OG TILTAK – HVA KAN VIRKE?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Distriktssenteret og KS har som nevnt over samlet gode 

oversikter over dokumentert teori og praksis for ulike tiltak og nærdemokratiske ordninger med formål 

å styrke lokaldemokratiet . Erfaringene tilsier at før man velger tiltak og ordninger er det nødvendig å ha 

en tilstrekkelig presis beskrivelse av de utfordringer som tiltakene og ordningene skal bidra til å løse . I 

forbindelse med kommunesammenslåinger er det derfor ikke hensiktsmessig å bestemme seg for tiltak 

og ordninger, før man har en beskrivelse av relevante utfordringer i den nye kommunen . 

tiltakene og ordningene skal bidra til å løse. I forbindelse med kommunesammenslåinger er 
det derfor ikke hensiktsmessig å bestemme seg for tiltak og ordninger, før man har en 
beskrivelse av relevante utfordringer i den nye kommunen.  
 
Oversatt til inndelingsalternativene for Indre Østfold, så tilsier dette at valget av tiltak og 
ordninger for styrkning av lokaldemokrati (og tettstedsutvikling) bør være forskjellig for 
alternativet én kommune i Indre Østfold, sammenlignet med Indre Østfold delt i to 
kommuner. Ulik størrelse i folketall og areal vil alene gjøre at utfordringene blir forskjellige. 
Større kommuner øker behovet og mulighetene for tiltak som kan styrke lokaldemokratiet og 
tettstedsutviklingen. I tillegg kommer at alternativet en kommune i Indre Østfold vil gi et 
større antall likeartede tettsteder og bygder, som kan gi behov for en mer strukturert 
organisering og relasjon mellom tettstedene/bygdene, og det byområdet som blir 
kommunesenteret. 
 
Hovedtypene av nærdemokratiske ordninger er av Marte Winsvold (NIBR) fremstilt på 
følgende måte og kjennetegn i et notat til Distriktssenteret (23.10.14): 
 
 

Sivilsamfunn	   Nærdemokratiorgan	  
(strukturert	  relasjon	  til	  kommunen)	  

1. Frivillige	  organisasjoner	  
med	  et	  bestemt	  
geografisk	  nedslagsfelt	  	  

2. Foreningsbasert	  
lokalutvalgsmodell	  
(arena	  for	  
sivilsamfunnet	  
innenfor	  bestemte	  
geografiske	  områder)	  

3. Organ	  med	  delegert	  
beslutningskompetanse	  
og	  tjenesteansvar	  (et	  ytre	  
ledd	  av	  kommunen)	  

Velforeninger,	  
beboerforeninger	  

Grendeutvalg,	  
lokalsamfunns-‐utvalg,	  

utviklingslag	  
Bydeler	  

	  
Funksjon:	  
• Fri	  og	  uavhengig	  
• Innbyggeraktivitet	  
• Ivareta	  interesser	  
• Felleskap,	  identitet	  
• Varierende	  relasjon	  til	  

kommunen	  

	  
Funksjon:	  
• Informasjon	  
• Initiativ	  
• Diskusjonsforum	  
• Link	  mellom	  folkelig	  

engasjement	  og	  
representative	  organer	  

• Fellesskap,	  identitet	  
	  

	  
Funksjon:	  
• Delegert	  ansvar	  for	  

budsjett	  eller	  tjenester	  
• Beslutningskompetanse	  

 
 
Antakelig er type 2 og 3 de mest interessante i en situasjon med kommunesammenslåing, 
fordi disse innebærer en formell relasjon mellom nærdemokratiorganet og kommunen. Flere 
kommuner har ordninger av type 2, herunder så vidt vi vet nå Tromsø, Øvre Eiker og 
Fredrikstad. Oslo er eneste kommune som har organer av type 3. Kommunene i andre 
nordiske land har større omfang av nærdemokratiordninger som følge av de 
kommunesammenslutningene som har vært gjennomført der. 

 
  

Oversatt til inndelingsalternativene for Indre Østfold, så tilsier dette at valget av tiltak og ordninger for 

styrkning av lokaldemokrati (og tettstedsutvikling) bør være forskjellig for alternativet én kommune i In-

dre Østfold, sammenlignet med Indre Østfold delt i to kommuner . Ulik størrelse i folketall og areal vil ale-

ne gjøre at utfordringene blir forskjellige . Større kommuner øker behovet og mulighetene for tiltak som 
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kan styrke lokaldemokratiet og tettstedsutviklingen . I tillegg kommer at alternativet en kommune i Indre 

Østfold vil gi et større antall likeartede tettsteder og bygder, som kan gi behov for en mer strukturert 

organisering og relasjon mellom tettstedene/bygdene, og det byområdet som blir kommunesenteret .

Hovedtypene av nærdemokratiske ordninger er av Marte Winsvold (NIBR) fremstilt på følgende måte og 

kjennetegn i et notat til Distriktssenteret (23 .10 .14):

Antakelig er type 2 og 3 de mest interessante i en situasjon med kommunesammenslåing, fordi disse 

innebærer en formell relasjon mellom nærdemokratiorganet og kommunen . Flere kommuner har ordnin-

ger av type 2, herunder så vidt vi vet nå Tromsø, Øvre Eiker og Fredrikstad . Oslo er eneste kommune som 

har organer av type 3 . Kommunene i andre nordiske land har større omfang av nærdemokratiordninger 

som følge av de kommunesammenslutningene som har vært gjennomført der .

 

4.5	 RETNINGSVALG	MED	ET	NYTT	KOMMUNEKART

En vurdering av hvordan kommunal sektor i Indre Østfold bør organiseres, er ikke bare et spørsmål om in-

terne forhold i regionen . Det bør også tas med i vurderingen hvordan kommunekartet rundt Indre Østfold 

vil kunne bli seende ut . Det vil kunne påvirke hvilke muligheter en eller to nye Indre kommuner vil ha for 

å kunne lykkes som samfunnsaktør, tilrettelegge for ny næringsutvikling og skape attraktive tettsteder . 

Oslo og de nærmeste forstadskommune vil være en motor i en framtidig økonomisk utvikling som ikke 

lenger er basert på olje . Kommuner som Bærum, Lørenskog, Oppegård og deler av Ski er allerede sterkt 

integrert med Oslo og inngår i Oslo tettsted . Den arealmessige utvidelsen av Oslo tettsted begrenses av 

marka grenser slik at veksten vil fortsette langs tre hoved korridorer:

 •  Vestover langs E18 mot Asker

 •  Nordover mot Lillestrøm

 •  Sørover mot Ski (og videre mot Moss)

Det er ingen tydelig vedtatt tettstedsavgrensing i 

forhold til Oslo inn i Follo . Med ny jernbane tunell 

til Ski, vil nordre Follo og Ski sentrum bli enda 

sterkere integrert som en ren forstad til Oslo på 

samme måte som Gardermoen banen har økt 

presset mot Lillestrøm . 

På utsiden av de rene forstadskommunene ligger 

det en rekke ( funksjonelle) regioner som riktignok 

har en god del pendling mot Oslo og omegn, men 

som samtidig har hatt og fortsatt har en brukbar 

egendekning av arbeidsplasser (inn- og utpendling 

balanserer) . 

Man kan se for seg et indre avlastningsområde 

med Moss, Follo (Ås–Ski), Indre Østfold, Jessheim, 

Ringerike (Hønefoss), Drammen

Et ytre avlastningsområde med Nedre Glomma, 

Kongsvinger, Hamar (med nytt dobbeltspor), Kongsberg og Vestfoldbyene . Tor Selstad illustrerte en slik 

utvikling for Østfold i 2002 .
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Nord for Indre Østfold ligger Aurskog-Høland (14 300 innbyggere – 962 km2 ) og Fet (10 300 – 176 km2) . 

Bortsett fra Rømskog er koplingen fra de øvrige Indre kommunene til nordsiden av Øyeren svak . Det kan 

skyldes blant annet dårlige veiforbindelser (RV 22 og 115) og at dette området også har arbeidsplassun-

derskudd . 

Det nærmeste naboregionene vil være Follo og Moss . Det foreligger retningsvalg som peker mot/inklu-

derer noen av disse kommunene . Det gjelder særlig for Hobøl, Spydeberg og Skiptvet . Hvordan er boset-

tings- og infrastrukturen i disse to regionene?

Kartet nedenfor viser mulige nye inndelinger i Østfold og Follo . Skillet mellom Indre Øst og Indre Vest er 

angitt med blek rosa farge . Grensen mellom Indre Øst og Rakkestad er stiplet for å indikere en svakere 

funksjonell kopling . Tilsvarende er grensa mellom Rømskog og Aurskog-Høland stiplet for å vise at det er 

en kopling .

 

HALDEN	32.000

SARPSBORG	55.000

RAKKESTAD	
8.000

INDRE	ØST
22.000

INDRE	VEST
30.000

ENEBAKK

FOLLO
65.000

AURSKOG-HØLAND

RØMSKOG

MOSS	60.000

SON RINGVOLL
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MOSS 

Mosseregionen har hatt en sterk befolkningsvekst de sist årene på linje med kommunene i Indre vest . 

Denne veksten er beregnet å fortsette i .h .t SSB’s framskrivninger .

 
Kommune Areal 1980 2000 2014 MMM 2020 MMM 40 

Moss 63 25455 26633 31308 33247 38589 

Rygge 74 11128 13288 15101 16197 19386 

Råde 119 5355 6217 7104 7498 8645 
Våler 
(Østf.) 257 3227 4059 4978 5705 7760 

	   	   	   	  
	  	     

	  

	  
513	   45165	   50197	   58491	   62647	   74380	  

 
 
Moss tettsted med 45 000 innbyggere strekker seg over 3 kommuner inklusiv Son i Vestby 
kommune i nord.  

 
0031	  Moss	  i	  alt	   45017	  

	  
	  

0104	  Moss	  
	  

30775	  

	  
0136	  Rygge	  

	  
8413	  

	  
0211	  Vestby	   	  	   5829	  

 
Når det gjelder øvrige tettsteder  så ser vi at i Råde  er Karlshus  og Spetalen området (som 
går over grensa mot Onsøy) om lag like store.  Befolkningen er konsentrert  på radet og 
sørover. 
 
Ved siden av å ha mer enn halvparten av befolkningen boende innen Moss tettsted, har Rygge 
en rekke flere mindre tettsteder hvor stasjonsbyen er størst og her er også nærheten til Rygge- 
Moss flyplass av betydning for videre utvikling. 
 
Tettstedene i Våler har i stor grad preg av å være rene boligområder med få service-
funksjoner. I Kirkebygden ligger kirke og rådhus, men ikke som en integrert del av 
boligområdene. 
  

Moss tettsted med 45 000 innbyggere strekker seg over 3 kommuner inklusiv Son i Vestby kommune i 

nord . 
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Når det gjelder øvrige tettsteder  så ser vi at i Råde  er Karlshus  og Spetalen området (som 
går over grensa mot Onsøy) om lag like store.  Befolkningen er konsentrert  på radet og 
sørover. 
 
Ved siden av å ha mer enn halvparten av befolkningen boende innen Moss tettsted, har Rygge 
en rekke flere mindre tettsteder hvor stasjonsbyen er størst og her er også nærheten til Rygge- 
Moss flyplass av betydning for videre utvikling. 
 
Tettstedene i Våler har i stor grad preg av å være rene boligområder med få service-
funksjoner. I Kirkebygden ligger kirke og rådhus, men ikke som en integrert del av 
boligområdene. 
  

Når det gjelder øvrige tettsteder så ser vi at i Råde er Karlshus og Spetalen området (som går over grensa 

mot Onsøy) om lag like store . Befolkningen er konsentrert på radet og sørover .

Ved siden av å ha mer enn halvparten av befolkningen boende innen Moss tettsted har Rygge en rekke 

fl ere mindre tettsteder hvor stasjonsbyen er størst, og her er også nærheten til Rygge Moss fl yplass av 

betydning for videre utvikling .

Tettstedene i Våler har i stor grad preg av å være rene boligområder med få service-funksjoner . I Kirkebyg-

den ligger kirke og rådhus, men ikke som en integrert del av boligområdene .

 

Tettsteder	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Råde	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rygge	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Våler	  

0191	  Spetalen	  i	  alt	   2059	  
	   	  0193	  Karlshus	   2086	  
	   	  0194	  Missingmyr	   800	  
	   	  0195	  Tomb	   272	  
	   	  0031	  Moss	  i	  alt	   	  	   8413	  

	  0201	  Ryggebyen	  i	  alt	   93	   2204	  
	  0202	  Larkollen	  

	  
1575	  

	  0203	  Kirkegrenda	  
	  

325	  
	  0204	  Fuglevik	  

	  
421	  

	  0206	  Møvik	  
	  

280	  
	  0211	  Kirkebygden	  

	   	  
1182	  

0212	  Våk	  
	   	  

909	  
0213	  Svinndal	  

	   	  
399	  

0214	  Rød	  
	   	  

584	  

	   	   	   	  Sum	  tettsteder	   5310	   13218	   3074	  

	   	   	   	  Befolkning	   7104	   15101	   5187	  

Tettstedsandel	   74,7	   87,5	   59,3	  
 
 
 
Interkommunalt samarbeid 
De fire kommunene har et utstrakt  samarbeid  seg i mellom som også inkluderer Vestby . 
Figuren viser en del av inngått samarbeidsordninger. 
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INTERKOMMUNALT SAMARBEID

De fire kommunene har et utstrakt samarbeid seg i mellom som også inkluderer Vestby  . Figuren viser en 

del av inngått samarbeidsordninger .

FOLLO

Hele Follo har i dag en befolkning på nesten 135 000 . I Oppegård og nordre Ski bor det 

 36 700 som regnes som bosatt innen Oslo tettsted . 

 

Follo 
 
Hele Follo har i dag en befolkning på nesten 135 000.  I Oppegård og nordre Ski bor det  
 36 700  som regnes som bosatt  innen Oslo tettsted.   
 
 

Kommune 
Areal 
km2 1980 2000 2014 MMM 2020 MMM 2040 

Tettsted 
andel 

Nesodden 61 9856 15448 18297 19453 22557 88,4 % 

Frogn 86 8810 12972 15671 16566 18891     85,8 % 

Vestby 134 9267 11815 15944 17650 22287 83,7 % 

Ås 103 10962 13568 17969 20458 28222 84,0 % 

Ski 166 19673 25394 29542 31524 37455 84,3 % 

Oppegård 37 16258 22953 26255 27846 32354 98,2 % 

Enebakk 233 6510 8680 10626 11180 12484 78,2 % 

	  
820	   81336	   110830	   134304	   144677	   174250	  

	   
 
I de 4 kommunene  som grenser til Østfold, bor det om lag 75 000 personer. Trekker vi fra de 
som i Ski regnes inn i Oslo tettsted, som i Vestby (Son) som er en del av Moss og Flateby 
området i Enebakk ( sogner til Rælingen); så blir den gjenværende befolkningen om lag  
55 000 i grenseområdet mot Hobøl. 
 
Tabellen nedenfor viser hvordan befolkningen fordeler seg på tettstedene. 
 

	  
Tettsteder	  i	  Follo	  

	   	  
	   	   	   	  
	  

0611	  Flateby	   0229	  Enebakk	   3	  705	  

	  
0612	  Ytre	  Enebakk	   0229	  Enebakk	   3	  967	  

	  
0613	  Kirkebygda	   0229	  Enebakk	   637	  

	   	   	   	  0801	  Oslo	  i	  alt	   942	  084	  
	  

	  
0213	  Ski	  

	  
10	  949	  

	  
0217	  Oppegård	  

	  
25	  781	  

	   	   	   	  
	  

0502	  Pepperstad	  skog	   0211	  Vestby	   2	  602	  

	  
0503	  Hølen	   0211	  Vestby	   697	  

	  
0508	  Vestby	   0211	  Vestby	   4	  214	  

	  
0511	  Siggerud	   0213	  Ski	   1	  439	  

0512	  Ski	  i	  alt	   14	  446	  
	  

	  
0213	  Ski	  

	  
12	  344	  

	  
0214	  Ås	  

	  
2	  102	  

	  

	  
0513	  Kråkstad	   0213	  Ski	   1	  035	  

	  
0514	  Skotbu	   0213	  Ski	   301	  

	  
0515	  Sandvoll	   0213	  Ski	   268	  

	  
0521	  Vinterbro	   0214	  Ås	   3	  656	  

I de 4 kommunene som grenser til Østfold, bor det om lag 75 000 personer . Trekker vi fra de som i Ski reg-

nes inn i Oslo tettsted, som i Vestby (Son) som er en del av Moss og Flateby området i Enebakk ( sogner til 

Rælingen); så blir den gjenværende befolkningen om lag 

55 000 i grenseområdet mot Hobøl .

Tabellen nedenfor viser hvordan befolkningen fordeler seg på tettstedene .
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TETTSTEDER I FOLLO  

   

Follo 
 
Hele Follo har i dag en befolkning på nesten 135 000.  I Oppegård og nordre Ski bor det  
 36 700  som regnes som bosatt  innen Oslo tettsted.   
 
 

Kommune 
Areal 
km2 1980 2000 2014 MMM 2020 MMM 2040 

Tettsted 
andel 

Nesodden 61 9856 15448 18297 19453 22557 88,4 % 

Frogn 86 8810 12972 15671 16566 18891     85,8 % 

Vestby 134 9267 11815 15944 17650 22287 83,7 % 

Ås 103 10962 13568 17969 20458 28222 84,0 % 

Ski 166 19673 25394 29542 31524 37455 84,3 % 

Oppegård 37 16258 22953 26255 27846 32354 98,2 % 

Enebakk 233 6510 8680 10626 11180 12484 78,2 % 

	  
820	   81336	   110830	   134304	   144677	   174250	  

	   
 
I de 4 kommunene  som grenser til Østfold, bor det om lag 75 000 personer. Trekker vi fra de 
som i Ski regnes inn i Oslo tettsted, som i Vestby (Son) som er en del av Moss og Flateby 
området i Enebakk ( sogner til Rælingen); så blir den gjenværende befolkningen om lag  
55 000 i grenseområdet mot Hobøl. 
 
Tabellen nedenfor viser hvordan befolkningen fordeler seg på tettstedene. 
 

	  
Tettsteder	  i	  Follo	  

	   	  
	   	   	   	  
	  

0611	  Flateby	   0229	  Enebakk	   3	  705	  

	  
0612	  Ytre	  Enebakk	   0229	  Enebakk	   3	  967	  

	  
0613	  Kirkebygda	   0229	  Enebakk	   637	  

	   	   	   	  0801	  Oslo	  i	  alt	   942	  084	  
	  

	  
0213	  Ski	  

	  
10	  949	  

	  
0217	  Oppegård	  

	  
25	  781	  

	   	   	   	  
	  

0502	  Pepperstad	  skog	   0211	  Vestby	   2	  602	  

	  
0503	  Hølen	   0211	  Vestby	   697	  

	  
0508	  Vestby	   0211	  Vestby	   4	  214	  

	  
0511	  Siggerud	   0213	  Ski	   1	  439	  

0512	  Ski	  i	  alt	   14	  446	  
	  

	  
0213	  Ski	  

	  
12	  344	  

	  
0214	  Ås	  

	  
2	  102	  

	  

	  
0513	  Kråkstad	   0213	  Ski	   1	  035	  

	  
0514	  Skotbu	   0213	  Ski	   301	  

	  
0515	  Sandvoll	   0213	  Ski	   268	  

	  
0521	  Vinterbro	   0214	  Ås	   3	  656	  

	  
0523	  Ås	   0214	  Ås	   9	  335	  

	  

	  
0531	  Drøbak	   0215	  Frogn	   13	  445	  

	  
0541	  Nesoddtangen	   0216	  Nesodden	   12	  428	  

	  
0542	  Fjellstrand	   0216	  Nesodden	   1	  065	  

	  
0543	  Fagerstrand	   0216	  Nesodden	   2	  269	  

	  
0544	  Torvik	   0216	  Nesodden	   404	  

 
Kommunesenteret  Ski har nesten 15000 innbyggere, i Ås er det nesten 10 000 og Vestby litt 

over 4000.  Disse tettstedene er alle stasjonsbyer og ligger etter hverandre ganske nær til E6.  
Alle kommune har en høy tettstedandel og det er rimelig å anta at videre utviklingen vil 
komme rundt disse  3 stasjonsbyene.    
 
Området  øst og sørøst for  disse tre tettstedene mot Hobølelva er et rikt jordbruksområde, 
med lite bebyggelse utover det som er knyttet til jordbruket (se flyfoto nedenfor).  Hensynet 
til jordvern og miljøpolitikk vil telle sterkt i framtiden.  Det kan neppe påregnes noen 
nedbygging i denne retning.   Dette området vil også i framtiden fungere som et ”green belt” 
på samme måte som Sørmarka og Østmarka mot hovedstadsområdet. 
 
 

 
 
Enebakk 
Kommunen er klart inndelt i 3 deler  basert på den historiske inndelingen i fjerdinger:  
Ytre Enebakk, Kirkebygda og Flateby.   
 
Flateby sokner helt klart mot Rælingen og vil neppe inngå i en ny kommuneinndeling rettet 
mot Follo eller Indre Østfold.  Kirkebygda er hovedsakelig  spredt bebygd med 
næringsmessig vekt på landbruk.   
Grenseområdene nord vestover mot Ski og Oslo utgjøres av Østmarka som er et sentralt 
friluftsområde for Oslo og ikke aktuelt som utbyggingsområde.  

Kommunesenteret Ski har nesten 15000 innbyggere, i Ås er det nesten 10 000 og Vestby litt over 4000 . 

Disse tettstedene er alle stasjonsbyer og ligger etter hverandre ganske nær til E6 . Alle kommune har en 

høy tettstedandel og det er rimelig å anta at videre utviklingen vil komme rundt disse 3 stasjonsbyene . 

Området øst og sørøst for disse tre tettstedene mot Hobølelva er et rikt jordbruksområde, med lite be-

byggelse utover det som er knyttet til jordbruket (se fl yfoto nedenfor) . Hensynet til jordvern og miljøpo-

litikk vil telle sterkt i framtiden . Det kan neppe påregnes noen nedbygging i denne retning . Dette om-

rådet vil også i framtiden fungere som et ”green belt” på samme måte som Sørmarka og Østmarka mot 

hovedstadsområdet .
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ENEBAKK

Kommunen er klart inndelt i tre deler basert på den historiske inndelingen i fjerdinger: Ytre Enebakk, 

Kirkebygda og Flateby . 

Flateby sokner helt klart mot Rælingen og vil neppe inngå i en ny kommuneinndeling rettet mot Follo 

eller Indre Østfold . Kirkebygda er hovedsakelig spredt bebygd med næringsmessig vekt på landbruk . 

Grenseområdene nord vestover mot Ski og Oslo utgjøres av Østmarka som er et sentralt friluftsområde 

for Oslo og ikke aktuelt som utbyggingsområde . 

5.	 Ny	kommunal	inndeling

5.1	 INNDELING	-	STØRRELSE	OG	FRAMTIDIG	VEKST

En ny kommune i Indre Østfold bestående av dagens 9 kommuner ville få et folketall på rundt 59 000 inn-

byggere inklusive både Rømskog og Rakkestad . Uten disse to kommunene blir folketallet litt over 50 000 . 

Det blir i samme størrelsesorden som dagens Sarpsborg, 54 000 og en ny Moss kommune vil inklusiv 

Rygge, Råde og Våler få 58 500 innbyggere . I Follo vil en konstellasjon av Ski, Ås og Vestby utgjøre rundt 

63 500 . 

Sammenlignet med andre funksjonelle områder nærmest rundt Oslo, vil en samlet Indre Østfold kommu-

ne bli blant de større kommunene, bare Drammen området vil være dobbelt så folkerikt . 

Om Rakkestad blir en del av en samlet IØ-kommune eller ikke, er ikke så avgjørende for den «tyngde» 

den nye Indre Østfold-kommunen får i Osloregion-sammenheng . Derimot for Rakkestad, om de velger 

å fortsette som egen kommune, er inndelingen i Indre Østfold avgjørende . Med en stor Indre-kommune 

kan de bli sittende igjen som en ganske liten kommune med en befolkning tilsvarende ¼ av befolkningen 

i Halden, som blir nest minst i fylket .
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Arealmessig blir en IØ-kommune stor med 1924 km2 eller 46 prosent av Østfold . Uten Rømskog og Rakke-

stad blir arealet en del mindre: 1306 km2, men fortsatt størst etterfulgt av Halden/Aremark på 961 km2, 

samme areal som dagens Aurskog Høland .

5. Ny kommunal inndeling 
 
5.1 Inndeling - størrelse og framtidig vekst 
En ny kommune  i Indre Østfold bestående av dagens 9 kommuner ville få et folketall på 
rundt 59 000 innbyggere  inklusive både Rømskog og Rakkestad. Uten disse to kommunene 
blir folketallet litt over 50 000.   
Det blir i samme størrelsesorden som dagens Sarpsborg, 54 000  og en ny Moss kommune vil 
inklusiv Rygge, Råde og Våler få 58 500 innbyggere.  I Follo vil en konstellasjon av Ski, Ås 
og Vestby utgjøre rundt 63 500.  
 
Sammenlignet med andre funksjonelle områder nærmest rundt Oslo, vil en samlet Indre 
Østfold kommune bli blant de større kommunene, bare Drammen området vil være dobbelt så 
folkerikt.  
 
Om Rakkestad blir en del av en samlet IØ kommune eller ikke, er ikke så avgjørende for den 
”tyngde” den nye Indre Østfold kommunen får  i Osloregion sammenheng. 
Derimot for Rakkestad, om de velger å fortsette  som egen kommune, er inndelingen i Indre 
Østfold avgjørende. Med en stor Indre kommune kan de bli sittende igjen som en ganske liten 
kommune med bare en ¼ av befolkningen i Halden som blir nest minst i fylket. 
 
Arealmessig blir en IØ kommune stor med 1924 km2 eller 46% av Østfold. Uten Rømskog og 
Rakkestad  blir arealet en del mindre:  1306 km2, men fortsatt størst etter fulgt av Halden / 
Aremark på 961 km2 . Samme areal som dagens Aurskog Høland 
 

Kommune Areal 1980 2000 2014 MMM	  2020	   MMM	  2040	   Lavt	  2040	  

Hobøl 140  3 552   4 366   5 187   5 956   8 046   7 353  

Spydeberg 142  3 920   4 486   5 620   6 158   7 468   6 803  

Skiptvet 101  2 859   3 140   3 727   4 089   5 122   4 648  

Askim 69  11 875   13 521   15 430   16 494   19 013   17 278  

Indre Vest 452	   	  22	  206	  	   	  25	  513	  	   	  29	  964	  	   	  32	  697	  	   	  39	  649	  	   	  36	  082	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Trøgstad 205  4 655   4 868   5 366   5 770   6 756   6 153  

Eidsberg 236  9 099   9 703   11 323   12 222   14 486   13 177  

Marker 413  3 461   3 300   3 596   3 737   4 022   3 642  

	  	   854	   	  17	  215	  	   	  17	  871	  	   	  20	  285	  	   	  21	  729	  	   	  25	  264	  	   	  22	  972	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Rakkestad 435  7 097   7 076   7 974   8 369   9 611   8 757  

Rømskog 183  690   674   672   657   655   601  

Indre Øst 	  1	  472	  	   	  25	  002	  	   	  25	  621	  	   	  28	  931	  	   	  30	  755	  	   	  35	  530	  	   	  32	  330	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Samlet 	  1	  924	  	    47 208   51 134   58 895  	  63	  452	  	   	  75	  179	  	   	  68	  412	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Østfold	   4	  182	   	  	   	  248	  217	  	   	  284	  962	  	   	  303	  546	  	   	  357	  216	  	   	  325	  518	  	  
 
 
Den framskrevne befolkningsveksten vil i løpet av de neste 25 år  utgjøre 10 000 personer i 
lavt vekst alternativ og  16 000 i mellom alternativet.  Rømskog har forventet befolknings-
nedgang og Rakkestad andel utgjør om lag 10%  eller 1600 personer i mellomalternativet.  
Avhengig av vekstalternativ vil ytterligere 6 -10 000 kunne bosette i tettstedet de neste 25 år. 

Den framskrevne befolkningsveksten vil i løpet av de neste 25 år utgjøre 10 000 personer i lavt vekst 

alternativ og 16 000 i mellom alternativet . Rømskog har forventet befolkningsnedgang og Rakkestads 

andel utgjør om lag 10 prosent eller 1600 personer i mellomalternativet . Avhengig av vekstalternativ vil 

ytterligere 6–10 000 kunne bosette i tettstedet de neste 25 år .

TO KOMMUNER

I alternativ B med to kommuner i Indre Østfold, blir bildet litt forskjellig i vest og øst . Indre Vest vil 

framstå som en relativt kompakt kommune med rundt 30 000 innbyggere og et areal på 452 km2 . Like 

stor som Rakkestad i areal, men nesten fire ganger så mange innbyggere . Om lag 20 000 bor konsentrert 

langs jernbanen i Askim og Spydeberg tettsted . 

Indre Øst vil med alle fem kommunene ha nesten samme folketall som Vest i dag, men vekstprognosene 

er langt lavere, fra 2–5 000 . Befolkningen fordeler seg også jevnere på fire tettsteder/kommunesenter, og 

langt flere bor og vil bo spredt . Samlet areal er 1472 km2, 35 prosent av fylket . Uten Rømskog og Rakke-

stad reduseres arealet til 854 km2 . Bosettingsaksen blir i større grad nord/sør langs riksvei 22 . Indre Øst vil 

i mye større grad enn i vest beholde et landkommune preg . 

Om Rakkestad velger å være egen kommune eller gå sammen med Sarpsborg, påvirker det en framtidig 

Indre øst-kommune en god del . Tyngdepunktet blir skjøvet mot Mysen–Skjønhaug, noe som Marker vil 

tape på, og særlig gamle Øymark vil bli mye mer utkant uten Rakkestad . For Rakkestad sin del vil man 

imidlertid få en mer jevnbyrdighet i folketall med de to andre kommune . Indre Vest og Halden litt over 

30 000, Indre øst rundt 20 000 og de selv nesten 10 000 innbyggere . 
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5.2	 EN	HELHETLIG	SAMFUNNSUTVIKLING

I det foregående kapittel er det gitt en samfunnsgeografisk beskrivelse av regionen med vekt på bo-

setting, arbeids og skolereiser, tjenestetilbud og senterstruktur . Området under ett har hatt en jevn og 

relativt høy befolkningsvekst gjennom mange år . Imidlertid har det ikke vært noen tilsvarende vekst i 

antall arbeidsplasser, noe som har medført et stort arbeidsplass underskudd . Størst har veksten vært i 

vest, her er også arbeidspendlingen størst . Inn mot svenskegrensa har folketallet holdt seg mer stabilt og 

balansen i arbeidsmarkedet er mye bedre . Ved siden av innflytting har det også foregått en sentralisering 

til tettstedene i regionen . Tettstedene har hatt en større vekst enn den totale befolkningsvekst i regionen .

Det er også en betydelig pendling og intern flytting mellom kommunene i regionen . I tillegg er det eta-

blert en rekke samarbeidsordninger . 

Området framstår i stor grad som en funksjonell region, med et bymessig sentrum knyttet til «båndby-

en» Mysen-Askim-Spydeberg med et samlet folketall på litt over 25 000 i tettstedet . 

Selv om Indre Østfold har et høyere andel sysselsatt i primærnæringene enn fylkes- og landsgjennom-

snittet, synker antall sysselsatte i næringen . Den etablerte vareproduserende industrien i regionen sliter 

med å være konkurransedyktig . Selv om bedriftene klarer å være lønnsomme, vil effektivisering medføre 

at det neppe vil komme mange flere arbeidsplasser i industrien . Det trengs nyetableringer for å bevare 

status quo .

Veksten	i	antall	arbeidsplasser	må	derfor	komme	innen	tjenesteytende	næringer,	det	vil	si	i	tettstedene,	

i	første	rekke	i	«båndbyen».

Å slå sammen kommunene Hobøl, Spydeberg, Askim, Eidsberg og Trøgstad vil medføre at man får en 

administrativ enhet som tar hånd om planlegging, næringsutvikling og infrastruktur i det samlede tett-

stedsområdet «Båndbyen» Det kan gjennomføres en bedre arealdisponering enn i dagens «konkurranse-

situasjon» og sikre at veksten kommer i sentrum av stasjonsbyene slik at man kan bygge ut miljøvennlige 

transportløsninger med mulighet til å sykle fra boligområdene til jobb og skole i sentrum . Man får flere 

ressurser til å bygge opp et bedre omdømme for hele regionen .

De fleste av dagens interkommunale samarbeidsordninger kan innordnes i en ny kommuneadministra-

sjon .

I tillegg til de sentrale kommunene langs E18 vil Skiptvet og Marker ligge innen rimelig reiseavstand 

(< 20–30 min) fra sentrum . Innbyggeren i begge disse kommune vil være tjent med at man får et bedre 

tjenestetilbud og etablering nye bedrifter i båndbyen som et alternativ til å pendle mot Oslo . 

En administrativ enhet gir bedre muligheter enn dagens kommunestruktur til å utvikle et attraktivt 

byområde: 

 •  hvor det kan skapes en bedre balanse i arbeidsmarkedet 

 •  som framstår som et selvstendig byområde 

 •  i mindre grad har preg av «soveområder» for hovedstaden, hvor det bare finnes boliger og nærbutik-

ker .

Som gjengitt innledningsvis, påpekes det i St .meld 14

… behovet for kommunesammenslåinger i flerkommunale byområder bestående av oppsplittede tettsteder 

og/eller bo- og arbeidsregioner med stor grad av pendling mellom kommunene.
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Et tettsted bør i sin helhet ligge i én kommune. Det gjelder både der et tettsted har vokst ut over sine kom-

munegrenser og der to tettsteder har vokst sammen. Et tett integrert arbeidsmarked bør utgjøre én kom-

mune.

Etablering	av	en	kommune	i	Indre	hvor	minimum	Hobøl,	Spydeberg,	Skiptvet,	Askim,	Trøgstad	og	Eids-

berg	er	med,	er	i	samsvar	med	dette	kriterium.

Å	dele	regionen	på	Slitu	sletta	mellom	Askim	og	Eidsberg	er	ingen	god	løsning.	

Rakkestad er ikke i like stor grad del av den funksjonelle regionen som de andre kommune rundt bånd-

byen . Kommunen har et eget tettsted med klart småbypreg og mange handels og servicebedrifter langs 

hovedgata og i sidegatene . Hensynet til jordvern har medført at selv bolig områdene ligger spredt rundt 

tettstedet og i en viss avstand fra sentrum . En avstand som vil generere mer bilkjøring enn hva en mer 

kompakt utforming av et tettsted av denne størrelse egentlig krever . Det er også i Rakkestad behov for 

fortetting rundt sentrum for på sikt å få en mer miljøvennlig stedsutforming .

Rakkestad tettsted har imidlertid et klart omland og ingen kopling mot andre tettsteder . Innflyttings-

presset er heller ikke like stort som i andre deler av regionen, slik at det ikke er behov for en koordinert by-

utvikling med de andre tettstedene i Indre . Det er vurderingen av Rakkestads rolle som en framtidig liten 

kommune blant mange store som er det sentrale retningsvalg for dem . Vil de ha ressurser og kompetanse 

til videre utvikling på egen hånd?

UTKANTER 

Rømskog kommer i en særstilling uten tettsteder og med liten pendling og flytting til de øvrige Indre Øst-

fold kommunene . Det har ingen betydning for samfunnsutviklingen i Indre Østfold om Rømskog velger 

å bli med i en ny kommune eller velger å knytte seg mot Aurskog- Høland . Det er hvor kommunen selv 

velger å være med som er avgjørende . 

En nye kommune vil dekke et stort areal, nesten halve Østfold . En del områder vil derfor oppleve at av-

standen til rådhuset vil øke sammenlignet med dagens mange kommunesenter . Selv om primærtjenes-

tene blir liggende der folk bor, så vil stabsfunksjoner, spesialiserte oppgaver og politiske møter nødven-

digvis bli sentralisert . 

Det blir derfor geografiske områder hvor avstanden blir kortere til nabokommunens rådhus enn til rådhu-

set i en ny Indre kommune . Det beste eksemplet er antakelig Ringvoll .

Derimot vil det for Kirkebygda i Enebakk bli kortere til Spydeberg/Askim enn til Ski .

INDRE	VEST 

Det er redegjort for størrelse, befolkning og beregnet vekst i kapitlet ovenfor . 

Indre vest blir en middels stor kommune i areal og har tre tettsteder av ulike størrelse og type . Tomter 

helt på grensa til Akershus har et klart forstadspreg som følge av å ligge nærmest Oslo . Spydeberg/

Knapstad har også i stor grad et boligområde preg blandet med områder for industri, lager, arealkrevende 

handel ( trelast) . Askim som det klart største tettstedet, har det tydeligste bypreget med butikker, kultu-

rinstitusjoner, spisesteder samlet i sentrum . 

Utbyggingspresset vil bli stort i årene som kommer og vil ganske sikkert gi voksesmerter og tvinge 

kommunens ressurser mot boligbygging og gi mindre rom for en næringsutvikling . Selv om man lykkes i 

å skape nye jobber vil man neppe klare å skaffe nok jobber til alle nye innflyttere . Dekningsgraden vil bli 

redusert og pendlingen øke, avhengigheten av jobbmarkedet i Follo/Oslo blir større . Kommunen vil bli 

forholdvis liten i forhold til Moss og Follo, befolkningsmessig og økonomisk . 
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INDRE ØST

I dag er folketallet i de fem østlige kommunen omtrent det samme som i vest alternativet, nesten 30 

000, men vil dekke et tre ganger så stort areal . Kommunen får store skogs og friluftsområder i Fjella som 

inngår i fylkets største friluftsområde .

Imidlertid er framskrevet befolkningsvekst langt mindre og tettstedsandelen mye lavere enn i Vest-kom-

munen . En ny kommune vil kunne oppleve et utbyggingspress i sine vestre deler, rundt Mysen . Samtidig 

vil områder øst i Hærland og Marker ha behov for tiltak for stimulere vekst . Tettstedsaksen blir mye mer 

nord/sør langs rv . 22, men avstanden mellom tettstedene er så stor med klare barrierer av dyrka mark, at 

det er lite behov for samordnet tettstedsutvikling . Det blir mye mer et spørsmål om å foreta fordeling av 

utvikling mellom de 4 tettstedene . 

Kommunen vil bli en stor landbruks- og skogbrukskommune som dessuten har en del næringsmiddelin-

dustri . Pendling mot Follo/Oslo blir ikke et så dominerende tema som i Vest-kommune . 

Kommunen blir en grensekommune mot Årjäng via Norges nest viktigste vegforbindelse til Sverige, E18 . 

Samarbeid over grensa vil være tema .

Som påpekt ovenfor, vil en løsning uten Rakkestad påvirke en framtidig Indre øst-kommune en god del . 

Tyngdepunktet blir skjøvet mot Mysen–Skjønhaug, befolkningstyngden blir liggende i det nordvestre 

hjørnet, og Øymark blir en utkant .

For Rakkestad sin del vil man imidlertid få en mer jevnbyrdighet i folketall med to kommuner sammenlig-

net med bare en kommune .

ANDRE RETNINGSVALG

Retning	Råde	–	en	landkommune

Noen kommuner, f .eks, Spydeberg, har en del flere alternativ å forholde seg til . Ett alternativ er det såkal-

te Landkommune-alternativet bestående av Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Våler, Råde og deler av Enebakk . 

Som kartet over Østfold–Follo viser, er Råde en lite aktuell partner, rett og slett på grunn av geografi og 

bosetting . Kommunen er i forhold til tettstedsutvikling koplet mot Rygge i nordvest og mot Saltnes (Fred-

rikstad) i sørvest . Handel og arbeidspendling foregår langs E6 mot Sarpsborg/Fredrikstad og nord vest-

over mot Moss . Områdene nord for Missingmyr er dominert av skog og er tynt befolket . Det er minimal 

kopling mot Spydeberg–Askim .

Våler kommune ligger nærmere og det er tydeligere koplinger fra Kirkebygda mot Ringvoll og fra Svinn-

dal mot Skiptvet . Men folk Våler har i stor grad de fleste forbindelser mot Moss . Kommunen er som 

Råde med i en rekke interkommunale selskap sammen med Moss/Rygge . En sentral regional oppgave er 

forvaltningen av Vannsjø og her er samarbeidet i Mosse-regionen det naturlige . For områdene Ringvoll og 

Svinndal vil et slikt kommunealternativ plassere dem mer sentralt rent geografisk, men avstanden til et 

framtidig kommunesenter blir ikke endret så mye .

I nord kan det være aktuelt å vurdere hvor sørøstre del av Enebakk skal høre hjemme . Her vil avstand til 

og tilbud i Spydeberg og Askim være et viktig vurderingskriterium . Men det vil være liten forskjell rent 

geografisk for folk i denne delen av Enebakk om løsningen blir et landkommunealternativ, Indre Vest eller 

en Indre kommune så lenge kommunesenteret blir i Spydeberg .

Retning	Follo

Det er også et foreslått alternativ som går på at Hobøl og Spydeberg slås sammen med kommuner i Follo, 

minimum Ski–Ås, alternativt inklusiv Vestby og/eller Oppegård . 
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Uansett løsning i Follo vil Hobøl/ Spydeberg bli en befolkningsmessig liten del i en slik kommune . Det er 

heller ingen tettstedsmessig kopling mellom Knapstad/ Spydeberg og Ski eller Ås . Der i mellom ligger et 

stort sammenhengende landbruksområde med svært få husklynger, kun bebyggelse knyttet til gårdene . 

Dette området vil bli en barriere mot utvidelse av Oslo tettsted ( hvor Ski etter hvert vil inngå) på samme 

måte som den marka grensa Oslo har både mot Østmarka og Nordmarka . Med andre ord utgjør ikke Ho-

bøl/ Spydeberg og Ski /Ås en funksjonell region selv om mange pendler og handler i Ski, så drar flere helt 

til Oslo på jobb . Det er heller ikke mye interkommunalt samarbeid . 

Spydeberg tettsted vil bli en egen mindre enklave 20–25 km mot øst . Påvirkningen fra Askim som nærmeste 

nabo, vil kunne bli mye større enn fra Ski og Ås . Det utelukker imidlertid ikke at det må finnes felles løsninger 

på vei og jernbane gjennom Follo, for innbyggere i Indre vil fortsatt være avhengig av pendling vestover .

5.3	 ØKONOMI	–	KOMPETANSE	–	MEDVIRKNING

I tillegg til samfunnsutvikling er det også andre sentrale vurderingskriteria 

 •  Bedre tjenesteyting – økonomisk robuste kommuner

 •  Rollen som myndighetsutøver – ha tilstrekkelig god kompetanse 

 •  Etablere flere demokratiske arenaer

Disse kriteriene henger delvis sammen og behandles derfor samlet . 

Med én kommune vil regionen stå samlet til å fordele den vekst som er prognostisert . Den planfaglige 

kompetansen som i dag sitter spredt i de enkelte kommuner, må samles og styrkes vesentlig for at man 

skal kunne utvikle tettstedsområdene til å bli et attraktivt byområde hvor det kan legges til rette for 

næringsvekst . 

En samlet kommune på etter hvert over 60 000 innbyggere vil ha økonomiske ressurser til nødvendige 

investeringer og etablering av gode fagmiljø som i bedre kan grad kan følge opp Stortingets retningslinjer 

om bærekraftig og miljøvennlig stedsutforming .

I forhold til alle dagens interkommunale samarbeidsordninger vil det få mindre konsekvenser for de sel-

skaper (AS) og det samarbeid (IKS) som er Indre Østfold-basert . Her må man vurdere om disse selskapene 

skal bestå eller oppløses og oppgavene tas inn i den kommunale organisasjon . I den grad samarbeidene 

ikke er selvstendige rettssubjekter, det gjelder §§ 27 og 28, vil de innlemmes og samordnes i den nye 

kommuneorganisasjonen . Samlokalisering av ansatte er høyst sannsynlig . Blant AS-ene er det primært 

attføringsbedriftene hvor det er relevant å diskutere følgene ved kommunesammenslåing . Her vil vurde-

ringen i første rekke dreie seg om man skal ha 3, 2 eller 1 selskap . Finca el Romeral skal legges ned . For de 

øvrige vil det handle om at den nye kommunen overtar kommunenes aksjer .

De Indre Østfold-baserte IKS-enes fremtid i en stor kommune vil enten å bli en del av en kommunal 

virksomhet eller fortsette i en annen organisasjonsform, fortrinnsvis AS eller KF (kommunalt foretak) . De 

selskapene som er en del av en tjeneste- eller behandlingskjede, som f .eks . Mortenstua, Krisesenteret og 

Helsehuset, vil det være naturlig å legge inn i kommuneorganisasjonen . For noen av selskapene må man 

ta en nærmere vurdering knyttet til 

 •  rekrutteringshensyn

 •  salg av tjenester/dreining av tjenesten mot et marked

 •  krav om selvstendighet

 •  behov for politisk kontroll

 •  endring av produksjonsbehov
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IØR og IØD er eksempler på selskaper hvor de to første spørsmålene kan være av betydning . For kommu-

nerevisjonen og kontrollutvalgssekretariatet må de øvrige spørsmålene besvares . Sistnevnte er allerede 

under diskusjon om man skal strekke seg ut over IØ-grensene for å styrke fagmiljøet ytterligere, og i neste 

rekke sikre en viss oppgaveportefølje .

Den driftsøkonomiske situasjonen vil også avhenge om man klarer å planlegge nye tjenester som følge 

av befolkningsveksten, på en slik måte at man oppnår god driftsøkonomi og kapasitetsutnyttelse f .eks av 

skoler . En samlet kommune har gode muligheter til å fordele utbygging innen hele Båndbyen og øvrige 

tettsteder slik at man får god kapasitets utnyttelse av eksisterende anlegg og ikke må bygge nye skoler/

barnehager på grunn av sprengt kapasitet i et tettsted .

TO KOMMUNER

En deling mellom Øst og Vest på Slitu sletta vil opprettholde dagens skille mellom de to største tettste-

dene i regionen . Man får ikke mulighet til å ta ut noen av de effektiviseringsgevinster som ligger i dette 

sammenvevde området i form av å lage nye skolekretser, utnytte ledig kapasitet på institusjoner etc . 

Kraftverkskommunene som alle inngår i Vest vil beholde de ekstra inntekter de har fra eiendomsskatt og 

konsesjonsavgifter . Med bare en kommuner blir disse inntektene fordelt på alle . 

For det interkommunale samarbeidet vil situasjonen for AS-ene være uendret fra i dag: Deltakelsen i dag 

omfattes av alle kommunene, og andelene vil fordeles mellom 2 i stedet for 10 + 1 (fylkeskommunen) . 

ASVO-bedriftene er allerede delt mellom Øst og Vest . De aller fleste IØ-baserte §§ 27 og 28 samarbeid 

er delt av kommuner innenfor Øst- eller Vestregionen . For disse vil det ikke bli andre endringer enn som 

beskrevet for en kommune . Disse endringene blir sannsynligvis mindre omfattende, fordi det er færre 

personer som omfattes av omstillingen . Fagfellesskapene vil imidlertid bli halvert og sårbarheten øke .

Av disse samarbeidene er Smaalenene bedriftshelsetjeneste det eneste tospannet som deles mellom 

kommunene Askim og Eidsberg . Bedriftshelsetjenesten operer i et marked, og det vil da være et spørsmål 

om man vil 1) beholde (og dermed utvide) samarbeidet, 2) dele tjenesten i to eller 3) sette ut anbud . 

De samarbeidene som deles av alle kommunene i Indre Østfold er felles Innkjøpskontor og Interkommu-

nal barnevernvakt . Her vil spørsmålet bli det samme som for IKS-ene 

IKS-ene følger i stor grad E-18 strengen, der hovedtyngden av deltakelse ligger på Trøgstad, Eidsberg, As-

kim, Skiptvet og Spydeberg . Spydeberg og Askim deltar i alle 10, de øvrige i 9 . Marker i øst og Hobøl i vest 

følger hakk i hel med eierskap i 8 IØ-baserte IKS-er . 

Men tanke på IKS-ene må man i en todelt region først og fremst reise spørsmål om kritisk masse . Hvor stort 

nedslagsfelt bør eller må man ha? I hvilken grad kan kommuner på 30 000 innbyggere opprettholde tilstrek-

kelig kompetanse, en hensiktsmessig bemanningsplan og den ønskede kvalitet på tjenesten . Ser man bort 

ifra Askim, Spydeberg og Hobøl Avløpssamarbeid, må dette tas hensyn til i vurderingen av alle selskapene . 

Når det gjelder Indre Østfold Data, reiser det seg også et spørsmål om infrastruktur . Her er det etablert 

en sambandsring mellom de seks deltakende kommunene, med plassering av hoved servere og gjensidi-

ge sikkerhetskopieringsfunksjoner i Øst og i Vest . 

Det påtenkte brannsamarbeidet er et annet eksempel på hvordan lovverket påvirker antall årsverk i 

forholdet til innbyggermassen . Med to virksomheter i Indre Østfold må man ha 2 x 1 brannsjef og 2 x 2 

avdelingsledere i 100 prosent stilling . I ett brannvesen for hele regionen, er det tilstrekkelig med 1 brann-

sjef og 2 avdelingsledere .
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Når det gjelder planfaglig kompetanse til å håndtere tettstedsutviklingen, vil man få et mindre fagmiljø i 

hver kommune . I Øst kommunen vil det også være behov for folk med kompetanse på næringsutvikling i 

mer grisgrendte områder uten innflyttingspress, landbruk og mye utmark .

Demokratiutfordringen og hvordan skape medvirkning vil også bli ulik mellom pressområdet i Vest kom-

munen og landbruks dominerte områder i øst . 

ANDRE ALTERNATIV

Et landkommune alternativ vil måtte reforhandle de interkommunale samarbeidsavtaler som Våler og 

Råde har innad i Mosseregionen . Det å erstatte de tjenesteløsninger disse avtalene medfører for inn-

byggerne i Våler og Råde, vil antakelig medføre mange praktiske problemer, særlig innen VAR . Et annet 

spørsmål er om tjenestene kan leveres til dagens kostnad . Vanskeligere å ta ut stordriftsfordeler i en så 

geografisk oppdelt kommune .

Det samme poenget gjelder delvis også et Folloalternativ . Verken Hobøl eller Spydeberg har mye kom-

munalt samarbeid med kommunene i vest . Det interkommunale samarbeid Hobøl og særlig Spydeberg 

deltar i sammen med Askim og de øvrige kommuner vil måtte reforhandles og kanskje bli dyrere . Sentra-

lisering av rådhus- og stabsfunksjoner antakelig til Ski, vil redusere kompetansen som i dag holder hus i 

Hobøl/Spydeberg .  

5.4	 OPPSUMMERING	

Det er noen forskjeller mellom de to alternativene:

 •  Med én kommune vil folketall bli på størrelse med Sarpsborg, en ny Moss- og ny Ski-/Ås-/… kommu-

ne . 

 •  En felles kommune vil ha større tyngde i forhold til fylke og stat enn to kommuner . 

 •  En kommune deler ikke opp den funksjonelle region og vil kunne drive bedre stedsutvikling i et 

felles tettsted/båndby . Fordele veksten bedre mellom tettstedene .

 •  Samle alle krefter for å bygge opp et bedre omdømme som er nødvendig for å trekke til seg nye 

etableringer . Uenighet om utvikling og lokaliseringer innen båndbyen kan avklares internt med én 

kommune og ikke som kamp mellom to kommuner .

 •  En stor kommune kan bygge opp stabsfunksjoner med flere og mer spesialiserte medarbeidere . Det 

gjelder særlig en kompetent planavdeling for å løse de utbyggingsoppgaver en økt befolkning vil 

kreve .

 •  Med et større felles budsjett vil man kunne gjennomføre stor investerings-oppgaver raskere .

 •  Med én kommune kan antall interkommunal samarbeidsløsninger reduseres i større grad og man 

får bedre direkte politisk styring med disse oppgavene .

 •  I det sentrale området vil man med én kommune kunne utnytte kapasiteten på eksisterende insti-

tusjoner/skoler og få bedre fleksibilitet i tjenestetilbudet . 

 •  Én Indre Østfold-kommune vil arealmessig bli stor i Østlandssammenheng . Fordelen er at båndbyen 

blir liggende i midten med et stort omland . Ulempen er at det blir lengre mellom yttergrensene og 

kommunikasjon mellom folk som bor på hver sin kant . 

 •  Med to kommuner vil Ringvoll-området ikke bli like mye utkant i vest som med én kommune . Ikke 

like lett søke tilknytting mot Moss .

 •  Med to kommuner blir de kommunale inntektene høyere for Vest kommunen enn i en samlet kom-

mune .

 •  Med en to-kommuneløsning vil det være lettere for Rakkestad å stå utenfor . En løsning med to kom-

muner kan resultere i at det blir tre .
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Det kanskje viktigste spørsmålet ved en inndeling i flere kommuner i Indre Østfold er hvor delene skal gå . 

De analyser som er gjort, viser klart at å etablere én kommune med både Askim og Eidsberg (og Trøg-

stad), er viktig i forhold til å utforme et attraktivt byområde som kan hevde seg mot tilvarende byområ-

der på sentrale Østlandet . 


