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Hobøl kommunes tilbakemelding på fylkesmannens spørsmål om
kommunestruktur
Det vises til fylkesmannens brev av 06.12.16, hvor fylkesmannen ønsker besvart 2 spørsmål med
bakgrunn i nylige vedtak i Spydeberg og Eidsberg kommunestyrer om fremtidig kommunestruktur i
Indre Østfold.
Fylkesmannen ber om at spørsmålene forankres politisk i forkant av Fylkesmannens møte med IØkommunene i Askim 14.12.16.
Fylkesmannens brev ble sendt til Hobøl kommunestyres medlemmer 09.12.16. Brevet ble
gjennomgått i kommunestyrets møte 12.12.16 og gruppelederne samlet seg om følgende uttalelse
til fylkesmannens spørsmål:
Spørsmål 1: Ønsker kommunen, i lys av de endrede forutsetningene etter juni 2016, å bli del av
en samlet kommune i Indre Østfold, med virkning fra 2020?
Hobøl kommune ønsker ikke å være med på å vurdere en samlet kommune i Indre Østfold nå, da
det ikke anses å være politisk grunnlag for å danne en slik kommune i pågående reformprosess.
Hobøl kommune stiller seg åpne for å være med i en vurdering av en samlet kommune i Indre
Østfold på lengre sikt, slik det fremkommer av Fylkesmannens tilrådingsbrev av 29.09.16 jfr. pkt.
1.3 (på kort sikt - Askim, Hobøl og Spydeberg) og pkt.2.1 (på lengre sikt Askim, Eidsberg, Hobøl,
Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad)
Spørsmål 2. Hvordan stiller kommunen seg til en eventuell etablering av en kommune der Hobøl,
Spydeberg, Askim og Eidsberg inngår?
Det vises til Hobøl kommunestyres vedtak av 22.juni 2016, der kommunestyret primært vedtok en
kommune bestående av Askim, Hobøl og Spydeberg, sekundært en kommune bestående av Askim
og Hobøl. Dette vedtaket står fast, og Hobøl kommune ønsker Spydeberg kommune velkommen
inn i arbeidet med å etablere en ny kommune bestående av Askim, Hobøl og Spydeberg.
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Med bakgrunn i foreliggende vedtak fra 22.juni, og svaret på foregående spørsmål, anser Hobøl
kommunestyre at Eidsberg kommune eventuelt bør vurderes i forbindelse med etablering av en
samlet Indre Østfoldkommune på lengre sikt.
På vegne av gruppeledere i Hobøl kommunestyre
Med vennlig hilsen

Olav P. Breivik
ordfører
Hobøl kommune
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