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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 

Arkivsak: 14/617  

 

Kommunereformen i Østfold 

 

Saksbehandler:  Espen Jaavall Arkiv: 034 &23  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 4/15 Formannskapet 29.01.2015 

PS 10/15 Kommunestyret 10.02.2015 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

1. ”Arbeidsbok for vurdering av status og muligheter” godkjennes og benyttes i det 

videre arbeidet med kommunereformen i Marker kommuune.  

2. ”Forslag til tidsplan for kommunene i Indre Østfold” godkjennes og benyttes som 

rettesnor for det videre arbeidet med kommunereformen i Marker kommune.  

 

 

Formannskapet  - 29.01.2015 sak 4/15 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Formannskapets innstilling: 

1. ”Arbeidsbok for vurdering av status og muligheter” godkjennes og benyttes i det 

videre arbeidet med kommunereformen i Marker kommuune.  

2. ”Forslag til tidsplan for kommunene i Indre Østfold” godkjennes og benyttes som 

rettesnor for det videre arbeidet med kommunereformen i Marker kommune.  

 

 

Kommunestyret  - 10.02.2015 sak 10/15 

 

Behandling i kommunestyret 10.02.2015: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i kommunestyret 10.02.2015 

1. ”Arbeidsbok for vurdering av status og muligheter” godkjennes og benyttes i det 

videre arbeidet med kommunereformen i Marker kommuune.  

2. ”Forslag til tidsplan for kommunene i Indre Østfold” godkjennes og benyttes som 

rettesnor for det videre arbeidet med kommunereformen i Marker kommune.  

 

 

Bakgrunn: 

Det er nå utarbeidet tre sentrale dokumenter for støtte og hjelp i kommunenes arbeid med 

kommunereformen.  

”Veien mot ny kommune” er en veileder utarbeidet av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet.  
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”Arbeidshefte til støtte for kommunenes arbeid med første del av sitt utredningsoppdrag” er 

utarbeidet av Fylkesmannen i Østfold i samarbeid med Østfold analyse.  

”Arbeidsbok for vurdering av status og muligheter” med tilhørende tidsplan er utarbeidet av 

rådmennene i indre Østfold på bestilling fra Regionrådet.  

Regionrådet, hvor Marker kommune for tiden har lederen, gav tidligere i høst rådmennene i 

oppdrag å lage denne prosjektplanen med sentrale politikkområder som kunne benyttes i det 

videre arbeidet med kommunereformen i alle kommunene i indre Østfold.  

Arbeidsdokumentet er nå ferdig utarbeidet sammen med en fremdriftsplan. Regionrådet har 

gitt positive tilbakemeldinger i forhold til dokumentet, og det sendes med dette ut for politiske 

behandling og vedtak.  

 

Vurdering: 

Vår lokale arbeidsgruppe hadde møte 20.01.15 hvor dokumentet ble gjennomgått. I tillegg er 

rådmannens ledergruppe og ansattes tillitsvalgte orientert.  

Det vurderes som en fordel at alle kommunene i regionen benytter det samme arbeidsheftet og 

kartlegger de samme områdene i den videre jobben med kommunereformen.  

 

 

Vedlegg: 

- ”Veien mot ny kommune” 

- ”Arbeidshefte til støtte for kommunenes arbeid med første del av sitt 

utredningsoppdrag” 

- ”Arbeidsbok for vurdering av status og muligheter”  

”Forslag til tidsplan for kommunene i Indre Østfold” 

 

 

 

 

 

 

 


