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1. BAKGRUNN 
 

 

Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad skal utgjøre en ny kommune i 2020. Dette er 
vedtatt av stortinget 08. juni 2017. Navnet er Indre Østfold kommune. Prosjektplan for bygging av 
ny kommune 2017-2020 legger de overordnede føringer for hovedprosjektet, delprosjekter og for 
dette mandatet. 

 
Følgende overordnede målsettinger gjelder for arbeidet: 

 
1. Det skal bygges en helt ny kommune som skal være klar 31. desember 2019, 

med alle avgjørende elementer på plass 

2. Byggingen av den nye kommunen skal ta ut gevinster i form av kvalitet og 

ressurser 

3. Den nye kommunen skal være innovativ for å være tilpasset fremtidens samfunn og 

rustet for kommunesektorens endrede rammebetingelser 
 
 
 
 

2. HENSIKT MED DELPROSJEKT ØKONOMISKE POLITIKK OG HANDLINGSREGLER 
 

 

Å bygge en helt ny kommune av fem eksisterende kommuner er et stort endrings- og omstillingsarbeid. 
Det gir muligheter for å tenke nytt om hvordan den nye kommunen best skal levere tjenester til 
innbyggerne i fremtiden, og hvordan organiseringen av kommunen skal legge til rette for dette. 

 
Den nye kommunen skal være en fremtidsrettet og effektiv tjenesteleverandør, 

som utvikler levende lokalsamfunn og attraktive arbeidsplasser. 
 

Regjeringen konstanterer i perspektivmeldingen 2017 at Norge i dag har en stor og arbeidsintensiv 
offentlig sektor. Videre skrives det at; «Vår velferdsmodell bygger på at mange samfunnsoppgaver 
organiseres i brede fellesløsninger som kommer hele befolkningen til gode. I møte med 
strammere budsjetter vil en god utvikling i velferdstilbudet og fornuftig bruk av skattebetalernes 
penger kreve en betydelig effektivisering av offentlig sektor.» Setter man disse fremtidsutsiktene 
opp mot våre fem kommuners egen økonomiske bæreevne så fremstår det tydelig at 
grunnleggende grep må tas i arbeidet med å etablere Indre Østfold kommune. En stram 
kommuneøkonomi vil stille store krav til god økonomistyring og utnyttelse av potensialer for 
effektiv ressursbruk innenfor begrendede økonomiske rammer. 

 
Dette delprosjektet handler om økonomisk politikk og handlingsregler. Arbeidet skal danne det 
økonomiske grunnlaget for den nye kommunen etter 2020. 

 
Delprosjektet skal også klargjøre mål for hvordan Indre Østfold kommune skal utøve en bærekraftig 
økonomisk politikk på kort og lang sikt. 



 

 
 

 
Problemstilling 

 
Hvordan oppnår vi god styring av prosesser, samarbeider og eierskap som utnytter de 
økonomiske ressursene på en best mulig måte i den nye kommunen. 

 
Overordnet om nåsituasjonen 
De fem kommunene har individuelle arbeidsformer. Kommunen har store ulikeheter i økonomisk 
ståsted og utbygget infrastruktur (skoler, veier etc.) Skatteinngangen og dermed bærekraften pr 
innbygger er også ulikt kommunene imellom. Det er over kr 20 000 i forskjell i gjeldsbyrde per 
innbygger. Skatteinngangen pr innbygger gjenspeiler ikke gjelden pr innbygger. Det er kommuner som 
har lav skatteinngang og høy gjeld, og samtidig står ovenfor store investeringer i infrastruktur.  

 
De økonomiske framtidsutsikter krever at vi som kommune løser oppgavene på en fremtidsrettet måte 
som legger til rette for god økonomisk styring, kostnadseffektive løsninger og kvalitet i 
tjenesteleveransene. 

 
 
 
 

3. ENDRINGER DELPROSJEKTET SKAL SKAPE 
 

 

Overordnede mål for delprosjektet er å: 
 

 

• Sikre mest mulig verdi for skattebetalerne penger i den nye kommunen. 

• Sikre økonomisk bærekraftige nåværende og fremtidige tjenesteleveranser 

• Sikre hensiktsmessig organisering av arbeidsprosesser som ivaretar krav til effektiv drift og 
kvalitativt gode tjenesteleveranser 

 
Arbeidet med å bygge Indre Østfold kommune er i oppstarten og det skal utarbeides planer for 
gevinstrealisering i prosjektperioden og videre fremover. Arbeidet i dette delprosjektet har til hensikt å 
bidra til å skape et grunnlag for å etablere en effektiv og produktiv tjenesteproduksjon med høy 
kvalitet, og for å skape et økt handlingsrom til å møte framtiden i den nye kommunen.   

 



 

4. MANDAT FOR DELPROSJEKT ØKONOMISTYRING OG EIERSKAP   
 

Utvalget skal behandle saker som skal til fellesnemnda knyttet til økonomi for den nye kommunen, 
herunder: 
 

1. Kartlegge nåsituasjonen knyttet til økonomi og eierskap  
2. Vurdere eierskap til IKSer og andre interkommunale samarbeid, herunder vurdere hva vi skal 

gjøre selv og eventuelt i strategiske allianser med andre. Vurdere alle alternative 
framtidsrettede og smarte løsninger herunder også konkurranseutsetting 

3. Gjennomføre analyser knyttet til økonomi og tjenesteleveranser. 
4. Følge opp kommunenes økonomi frem til sammenslåingen, herunder følge opp vedtatte 

handlingsregler for god økonomisk styring, følge opp nye tiltak som binder den nye 
kommunen, samt følge opp investeringer. Som en del av dette skal investeringer deles i «Må» 
og «Kan» investeringer. 

5. Rådmannens forslag til budsjett, herunder skyggebudsjett 2019 og forberedende saker knyttet 
til budsjett 2020-2024 

6. Utarbeide en økonomisk politikk som blant annet bør beskrive: 

• Etikk og samfunnsansvar 
• Økonomiske og eventuelle avgifts- og skattemessige forhold 
• Mål om effektivisering og plan for gevinstrealisering 
• Rammer for investeringsnivå, finansiering og lånegjeldsutvikling 

7.   Utarbeide rammeverket for felles økonomi-, finans- og gebyrreglement 
8.   Utarbeide felles politisk årshjul for økonomiprogramprosessen 

 
 
 
 
 

 
 

5. TIDSRAMME OG RESSURSBEHOV   
 
Budsjett vises i sak til fellesnemnda: 
https://innsyn.askim.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalposti
d=2018017236& 

 
 

6. ORGANISERING OG ANSVAR 
 
Medlemmene av delprosjektet er valgt av fellesnemnda. Rådmannen stiller nødvendig administrativ 
støtte til disposisjon i samarbeid med rådmennene I de 5 kommunene. 
 
Øvrige ressurser som er aktuelle i arbeidsgrupper eller som støtte til delprosjektet er: 

• ressurspersoner i KS/SSB/Kostra etc. 

• ressurspersoner fra Tenketanker 

• forskningsmiljøer 

• egne interne ressurser 
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