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Emne: Referat fra styringsgruppe kommunereform - 25.01.16
Sak 1 Videre arbeid med kommunereformarbeidet
Fylkesmannen har besøkt Skiptvet kommune i dag, hvor kommunereform bla var tema. Det ble
understreket viktigheten av at det blir gjort et grundig arbeide med spørsmålene uavhengig av hva
resultatet måtte bli.
Det er laget et utkast til mandat og framdriftsplan for arbeidet fram til sommeren.
MANDAT vedr. det videre arbeid med kommunereformen
Kommunestyrets vedtak 16.06.2015:
1. Kommunestyret tar utredningen om ulike scenarioer for Indre Østfolds
kommunestruktur til orientering.
2. Kommunstyret legger til grunn at Skiptvet kommune klarer seg godt som egen
kommune gitt dagens rammevilkår.
3. Et videre utrednings- og forhandlingsmandat må eventuelt gis av et nytt
kommunestyre.
Ut fra dette gis det ikke utvidet utrednings- og forhandlingsmandat på bekostning av
kommunens primæroppgaver. Et slikt oppdrag er opp til det nye kommunestyret å gi.
4. Eventuell ønsker fra nabokommuner om videre utredninger vil Skiptvet kommune ta
stilling til i hvert enkelt tilfelle, og slike vurderinger bør gjøres av et nytt kommunestyre.
5. Et eventuelt vedtak om sammenslåing kan ikke fattes uten rådgivende folkeavstemning
i forkant.
6. Kommunestyret ber ordfører og styringsgruppa holde løpende orientert om den
utvikling som skjer og vurdere å orientere kommunestyret ved radikale endringer i
situasjonen.
I perioden juni 2015 til januar 2016 har det skjedd vesentlige endringer i rammebetingelsene bl.a.
ved at det er inngått en intensjonsavtale mellom Hobøl, Spydeberg, Askim, Eidsberg og Marker
(heretter benevnt 5K). Avtalen har fått tilslutning av formannskapene i 5 K. Trøgstad kommune har

dessuten besluttet å følge det videre arbeidet med kommunereformen på en mer aktiv måte.
Forslaget til nytt inntektssystem er ute på høring og det synes klart at kommunene i Indre Østfold
med få unntak vil tape på foreslått endringen.
Underhenvisning til det ovenstående gir Skiptvet kommune følgende mandat til arbeidsgruppe
bestående av ordfører, varaordfører og rådmann:
1. Kvalitetssikre og ajourføre tidligere utredninger i forhold til
 Skiptvet som egen kommune, herunder forslag basert på samarbeid (nettverk)
mellom selvstendige kommuner
 5 K alternativet/en kommune i Indre Østfold
 Vestalternativet (Hobøl, Spydeberg, Askim)
 Askim og Skiptvet som en kommune
2. Utarbeide en oversikt over konsekvensene for Skiptvet kommune dersom inntektene blir
redusert med 6 mill. kr eller mer.
3. Utredningene må være ferdige innen 25.05.2016 slik at anbefalingene kan behandles av
formannskapet den 14.06.2016 og kommunestyret den 21.06.2016.
4. Arbeidsgruppen holder styringsgruppen løpende orientert, bl.a. gjennom møtene i etterkant
av hvert møte i formannskapet.

Utkast til møteplan:
Kommunereform – viktige milepæler i det videre arbeid i 2016
09.02.
11.02.
29.03.
10.05.
25.05.
14.06.
21.06.

Formannskap, Fylkesmannen gir en orientering, etterfølgende styringsgruppemøte
Folkemøte – informasjon og åpent for ytringer fra innbyggere
Formannskap, etterfølgende styringsgruppemøte
Formannskap, etterfølgende styringsgruppemøte
Folkemøte- resultatet av kvalitetssikringen og foreløpig orientering om prosessen
videre
Formannskap, etterfølgende styringsgruppemøte
Kommunestyremøte

Styringsgruppa sluttet seg til forslagene til mandat og framdriftsplan.
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