
Kommunereform 

Møte med kommunestyrene i Nord-Fron, Ringebu og Sør-Fron  

              

   18. februar 2016 

 

  Petter Schou, ordfører i Spydeberg 

 



 
Vi bygger en ny kommune 

 

Vi er ulike, men likeverdige 

 

Vi vil gi innbyggerne våre bedre 

tjenester 

 



Bakgrunn for kommunereformen 

Oppdrag gitt av Stortinget 
 
Oppdrag gitt av kommunestyret i Spydeberg: 

5K: Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg 
Forhandle en intensjonsavtale 
3K: Askim, Hobøl og Spydeberg 
     Forhandlet en intensjonsavtale 
 Follo 
     Utrede 



De to alternative avtalene 



  

Lokaldemokrati 
Den demokratiske modellen i 
denne avtalen legges frem som 
foreløpig forslag fra 
utredningsutvalgene. Modellen 
videreutvikles og konkretiseres 
nærmere gjennom et grundigere 
arbeid våren 2016.  



Nærdemokrati 

• Ordninger for å sikre lokalt engasjement og 

tettstedsutvikling: 

 

– Hovedutvalg for utvikling av 

tettsteder/lokalsamfunn i kommunen.  

– Eget råd for tettstedsutvikling 

 

 





3K alternativet 
 

Kommunestyret 



  

Tjenestetilbudet 



  



Tjenester 
- Betydelig reduksjon i antall 

interkommunale selskaper 

- Forventede endringer i tjenestekvalitet: 

– Større kollegialt fellesskap 

– Grunnlag for flere hele stillinger 

– Tjenester med bredere og mer spisset 
kompetanse 

– Være en mer attraktiv arbeidsgiver 



Lokalisering av tjenester 

- Opprettholde barnehager, skoler og 
helsetjenester på de steder hvor dette er 
lokalisert i dag 

- Samle fagmiljøer som ikke stedbundet 
- Hvert tettsted skal minimum ha: 

- Servicetorg 
- Kultur 
- Rådgivning plan/bygg 
- NAV førstelinje 
- Helsestasjon  

 
Tettsteder: Tomter, Spydeberg, Askim, Mysen, Ørje 



  

Regional utvikling 



Kommunen som regional aktør 

• Få en tydelig tyngde/stemme ovenfor staten, 
fylkeskommunen, mv 

• Utnytte regionens vekstmuligheter  

• God styring av handels- og næringsområder og 
samferdsel 

• Ett ansikt utad - bygge godt omdømme   

• Jobbe for å etablere ulike tjenester og tilbud som i dag 
ikke finnes i regionen 



Næringsliv 
• Profesjonell aktør overfor næringslivet 

• Skape nye arbeidsplasser og tiltrekke seg investorer 

• Legge til rette for eksisterende næringsliv 

• Potensialet innen landbruksnæring og reiseliv skal 
utvikles 

• Etablere et lokalt næringsfond 



Samferdsel og areal 

- Samordnet areal- og transportplan for 
regionen (5K) 

- En større kommune vil ha en større tyngde og 
få flere muligheter innen: 

- Bedre kommunale veier 

- Jordvern, kulturminner og arealplanlegging 

– Jernbanen og lokalt busstilbud 

– Gang- og sykkelveinett 

– Internett til hele kommunen 



  

Kommuneøkonomi 



• Vi har et inntektssystem 
for kommunen i Norge 
der staten «beskytter» og 
«belønner» de minste 
kommunene  
– jo mindre du er jo bedre 

kommuneøkonomi har du  

• Et sentralt spørsmål er om 
du er liten fordi du ikke 
har noe valg eller fordi at 
du ønsker det? 
 



Nytt strukturkriterium 

19 

- Nytt strukturkriterium - skilles på frivillige og 
ufrivillige smådriftsulemper  

 
- Omfordeling innenfor kommunesektorens økonomi 
 
- 3 ulike forslag: 25,4 km, 16,5 km eller 13,3 km (for å 

ringe inn 5000 innbyggere) 
- Spydeberg mister mellom 6,3 mill og 7 mill 

 



108 kommuner får fullt nivå 

Høring IS – differensiert basis 
Grenseverdi med 25,4 km 

Strukturkriteriet skal være er et mål 
på bosettingsmønsteret i kommunen 
og området rundt.  
Kriteriet måler hvor mange km må 
man reise for å treffe 5 000‘ 
innbyggere. 



År 1 År 15 År 20 

Inndelingstilskudd:  
fra 950 til 407 millioner (5K eller 3K)  



Inntektspotensial 

• Skatt på verker og bruk vil gi ca. 70 mill. i årlige 
inntekter (5K). Inntekter fra kraftverkene i 
Askim representer en betydelig del av denne 
inntekten (45 mill.) 

• Ikke behov for eiendomsskatt på boliger, 
fritidseiendommer og øvrige 
næringseiendommer (Hobøl, Marker) 

 

 



  

Satsningsområder 



Prioriteringer i ny kommune 

 

• Barn og unge 

• Bo- og omsorgstilbud, rehabilitering og demensomsorg 

• Distriktpsykiatrisk senter (DPS)  

• Omdømmearbeid 

• Samferdsel, infrastruktur og kommunikasjon 

• Næringsutvikling 

• Tettstedsutvikling, kultur og frivillighet 

• Kompetanseutvikling av egne ansatte  

 



  

Veien videre 



Rådmannens vurdering 

• Begge avtalene kan fungere som gode 
fremtidskommuner 

• 5K er vesentlig bedre enn 3K på følgende 
områder: 

– Regional betydning 

– Arealer og jordvern 

– Tettsteder og balanse 

– Tjenester og interkommunale selskaper 

– Økonomi 



Kommunereform 
6 kommuner – 47.000 innbyggere 



Oppdrag til rådmennene 

• Årsverk /ansatte i «ikke stedbundne tjenester» 
• Disponible lokaler/kontorer/bygninger 
• Arealreserver til boliger og næring 
• Kartlegge gjeld i samtlige kommuner 
• Kommunale og interkommunale selskaper 
• Drifts- og investeringsbudsjett 2020 – 2024 
• Forslag på administrativ modell 
• Forslag på fordeling av tjenester 
• Navn på ny kommune: Invitere historikere og 

historielag 
 



Videre opplegg i Indre Østfold 

 

• Reelle forhandlinger for 6 kommuner 

• Formelle referansegrupper 

• Informasjon – Informasjon - Informasjon 

• Rådgivende folkeavstemning 22. mai 

• Formannskapsmøter 8. juni kl 18:00 

• Kommunestyremøter 22. juni kl 18:00 



Er det politisk vilje ? 

 

   Midt i Peer Gynts rike 

 

 

   Der det er lov å lykkes 

 

 

   Dalernes blomme 



Fornuft og følelser 

 

 

  Hjertet har sin egen fornuft  

  som fornuften ikke kjenner 

 

    (Blaise Pascal  1623 – 1662) 

 



 

Lykke til ! 
 

    


