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Avklaring av Spydeberg kommunes vedtak i kommunereformen 
 
Vi viser til vårt brev datert 4. januar 2017 med Fylkesmannens tilleggstilråding til framtidig 
kommunestruktur i Østfold. 
 
Fylkesmannen vil i dette brevet gi supplerende opplysninger om Spydeberg kommune. 
 
Kommunestyret i Spydeberg fattet som kjent følgende vedtak 1. desember 2016: 
«Etter at Askim og Hobøl kommuner har vedtatt å søke om sammenslåing med virkning fra 1 
januar 2020, har situasjonen for Spydeberg endret seg. Fylkesmannen har innstilt ovenfor 
departementet at Spydeberg slås sammen med ovennevnte kommuner. På bakgrunn av 
dette fremmes følgende forslag til behandling i kommunestyret: 
 

1. Spydeberg kommune vil søke om videre samarbeidsformer (kommunesammenslåing) 
med Askim og Hobøl fram mot 2020. 

2. Spydeberg ønsker tilslutning til interim nemnda og søker om økonomiske midler for 
2017. 

3. Forutsetningen fra 22-06 er blitt vesentlig endret. Spørsmål om sammenslåing 
fremmes for rådgivende folkeavstemming høsten 2017. Innlemmes Spydeberg i den 
nye kommunen våren 2017, faller dette ut.» 

 
Fylkesmannen har i sin tilleggstilråding redegjort for at det har vært ulike tolkninger av 
vedtaket som kommunestyret i Spydeberg fattet. I møte med kommunene i Indre Østfold 14. 
desember 2016 gjorde fylkesmannen rede for at han tolket vedtaket i Spydeberg kommune 
som et ønske om frivillig sammenslåing. Det ble videre bedt om tilbakemelding fra 
kommunen, dersom det ikke var å forstå slik. Svarbrevet fra kommunen 15. desember 2016 
verken bekreftet eller avkreftet dette. 
 
Fylkesmannen la i sin tilleggstilråding derfor til grunn at kommunen frivillig ønsket 
sammenslåing med nabokommunene Hobøl og Askim.  
 
Fylkesmannen har i ettertid mottatt brev fra ordføreren i Spydeberg kommune, datert 24. 
januar 2017. Brevet skal være sendt med kopi til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. 
 
Ordføreren tydeliggjør i brevet at det også blant kommunestyrerepresentantene er ulike 
tolkninger av vedtaket. I brevet fra kommunen er det også vist til et vedlagt brev fra 
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Spydeberg Frp, Spydeberg KrF, Spydeberg Senterparti og Spydeberg SV. Disse partiene har 
etter det Fylkesmannen kjenner til 10 av 21 representanter i kommunestyret. 
 
I brevet fra ordføreren står det at det ikke er tatt opp til avstemming hvorvidt en beslutning i 
Stortinget om å innlemme Spydeberg i en ny og større kommune vil være å anse som tvang, 
men ordføreren skriver videre at han «antar at i alle fall et flertall av kommunestyrets 
representanter tolker vedtaket slik». 
 
Med denne etterfølgende presiseringen av Spydeberg kommunes vedtak av 1. desember 
2016, mener Fylkesmannen det må legges til grunn at en sammenslåing av Spydeberg med 
Hobøl og Askim vil innebære et unntak fra frivillighetsprinsippet.  
 
Fylkesmannen i Østfolds tilrådning om framtidig kommunestruktur i Østfold er således som 
opprinnelig oversendt i brev 29. september 2016. Tilrådingen er at Stortinget gjør et avvik fra 
frivillighetsprinsippet for Spydeberg kommune, og at Spydeberg kommune slås sammen med 
Askim og Hobøl kommuner med virkningstidspunkt 1. januar 2020. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Trond Rønningen Espen Pålsrud 
fylkesmann direktør 
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