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Kommunereformen - prosessen i Hedmark 
 
Vi viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsministeren til kommunene fra august i år, 
der kommunene inviteres til å delta i reformprosessen. Fylkesmannen har fått i oppgave å 
igangsette, følge opp og legge rammer for de fylkesvise prosessene.  
 
Det er kommunene selv som må legge rammene for prosessen i sin kommune herunder 
hvilke kommuner det er naturlig å ha en dialog med om eventuell sammenslåing. Vi legger 
til grunn at alle vil delta i utredningene slik Stortinget har forutsatt, at vedtak i 
kommunestyret om saken og eventuelt folkeavstemning må være avholdt i løpet av våren 
2016.  
 
Prosessen i Hedmark  
Fylkesmannen i Hedmark vil bruke de fire regionrådene som arena for samtale og 
diskusjon om kommunestruktur i Hedmark. Vi ser at de ulike regionene har litt ulike 
forutsetninger, muligheter og utfordringer i forhold til en framtidig kommunestruktur og 
synes det derfor er riktig i en tidlig fase å starte debatten på regionnivå. Så langt har vi 
deltatt i møter i 3 regioner; Sør-Østerdal, Glåmdalen og Fjellregionen og vi har avtale om 
å delta på møte i regionrådet i Hamarregionen i november. I de regionene vi har besøkt er 
det vedtatt at det skal gjennomføres utredninger om saken.  
 
De formelle diskusjonene og vedtak skal gjennomføres i den enkelte kommune.  
Vi vil også stille opp på møter i den enkelte kommunen for de som måtte ønske det. Det 
kan også være at det underveis blir behov for å lage møteplasser hvor færre kommuner 
som har sammenfallende interesser deltar.  
 
På de ordinære ordfører- og rådmannsmøtene som vi arrangerer vår og høst vil 
kommunereformen være på dagsorden i hvert møte så lenge prosessen pågår. Temaene 
vil bli bestemt av hva som er de dagsaktuelle problemstillinger.  
 
Vi vil ha tett dialog med KS underveis i prosessen og har så langt gjennomført to møter 
med KS ved både politisk og administrativ ledelse. Det er enighet om å ha en jevnlig 
dialog og delta på hverandres møteplasser der det er naturlig.  
 
Vi vil i den grad det er behov gi økonomisk støtte til mindre utredninger og analyser.  
 
Prosessveileder  
Alle fylkesmenn skal tilsette en prosessveileder. Prosessveilederen skal være en ressurs 
for fylkesmannen og kommunene i arbeidet med kommunereform.  Stillingen vil bli besatt i 
begynnelsen av oktober.  
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Tidsplan 
Vi har lagt opp arbeidet ut fra at alle kommunene skal ha avklart sin framtidige struktur 
våren 2016 
 
Vi har foreløpig lagt til grunn tidsplan som følger: 
Høst 2014 → november 2015 : faktagrunnlag, utredninger og diskusjon i 
regionrådene/kommunene  
November 2015 → juni 2016: oppsummering, vedtak og evt folkeavstemming. 
Høst 2016: Fylkesmannen skriver sin anbefaling til departementet basert på prosessene i 
Hedmark. 
Høst 2016→ 2018. Bistand til kommunene i gjennomføring av vedtak, oppsummering av 
prosessen og sluttrapportering.  
 
Kommunene står framfor store utfordringer i tiden som kommer både knyttet til 
befolkningsutvikling, klima og behovet for å få tak i arbeidskraft til å løse de viktige 
velferdsoppgavene de har ansvaret for. Diskusjonen om veien videre for å ta tak i disse 
utfordringene og møte innbyggernes krav og forventninger er uansett viktig. 
 
Vi ser fram til å samarbeide med dere og delta aktivt i dette viktige arbeidet. 
 
 
Med hilsen 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
 
  

Sigbjørn Johnsen Anne Kathrine Fossum 
  


