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Notat 
 
Oversikt over kommunestyrevedtak pr 1. oktober  2015 

 

Kommunene i Hedmark har så langt diskutert status og utfordringer ved dagens 

kommuner, og går nå over i en ny fase for å se hva innbyggerne vil vinne og tape med en 

ny kommunestruktur.   

 Hva er funksjonelle grenser for innbyggerne?  

 Hvordan sikrer vi de beste tjenestene i framtida i kommune med både vekst og 

nedgang i befolkningen?  

 Hvordan skor vi oss i best for framtida med tanke på klimaendringer - villere og 

våtere?  

 Hvordan er pendlingsmønsteret og nye samferdselsstrukturer? 

 Er vi fornøyd med det interkommunale samarbeidet og hva er eventuelt 

utfordringen her?   

 

Etter vedtak i regionråd og kommunestyrene ses det på følgende nye alternativer i 

Hedmark: 

 

Hamarregionen:  

 Starter et felles prosjekt høsten 2015 der de skal se på hvordan de løser 

samfunnsutviklingsrollen.  

  

Glåmdalen: 

 Regionalternativet Glåmdalen med 7 kommuner (med/uten Våler og Åsnes) 

 Glåmdalen inndeles i 3 kommuner: 

Solør kommune med Våler og Åsnes. (Grue)  

O-dalen kommune med Sør-Odal og Nord-Odal 

Kongsvinger kommune med Eidskog og Grue   

 

Sør-Østerdal:  

 Regionalternativet SÅTE med eventuelt Elverum og Rendalen (Stor-Elvdal, Åmot, 

Trysil og Engerdal ) 

 Trysil/Engerdal  

 Regionalternativet Elverum med Våler og Åsnes. 

 Stor-Elvdal, Engerdal og Rendalen  

 

Nord-Østerdal: 

 Tynset, Folldal, Alvdal, Tolga, Os og Rendalen  

 Os, Røros og Holtålen 
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Oppsummering av vedtak i kommunestyrer 

våren 2015 : 

Vedtakene som er gjort høsten 2014 om oppstart er ikke gjengitt i dette notat.    

 

Hedmarken 

02.09.2014 Møte i Regionrådet  

05.01.2015 Møte med ordførerne  

27.02.2015 Møte med rådmennene; og Fylkesmannen utarbeider ny prosjektskisse om 

samfunnsutviklingsrollen   

04.03.2015 Ordfører i Stange sender brev om å drøfte felles utfordringer innen 

tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og demokrati i fellesskap.   

Samtlige kommunestyrer behandler invitasjonen fra ordfører i Stange kommune og slutter seg 

til felles utredning på samfunnsutviklingsrollen. 

0403 Hamar kommune 

Innbyggere: 29.847 

Driftsinntekter: 2.271.924 

Areal: 351km2 

Muntlig orientering om kommunereformen i kommunestyret høst 2014 

Formannskap sak   54/15- 08.april 2015.  

Formannskap sak 165/15-30.september 2015. 

 

Vedtak: Hamar formannskap takker ja til invitasjonen om et prosjektsamarbeid om 

kommunereformen med Stange kommune og evt. de andre kommunene i Hamar-regionen. 

Det er et ønske at formannskapet involveres aktivt i prosjektet.  

Hamar formannskap er også positive til fylkesmannens initiativ til å etablere et prosjekt for å 

analysere hvordan samfunnsutviklingsrollen utøves i dag og hvordan den bør utøves i 

framtida. 

 

Innstilling fra rådmannen i f.sak 165/15: 

Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale at det felles utredningsarbeidet gis slik mandat og 

organisering: 

1. Kommunens rolle som samfunnsutvikler skal belyses ut fra regionspesifikke forhold. Her 

hensyntas spesielt regionens store infrastrukturprosjekter, regionens forutsetninger, generelle 

trender og utviklingstrekk. De problemstillinger som trekkes opp i Fylkesmannens notat skal 

drøftes. Fordeler og ulemper med dagens struktur, en mulig storkommune og mulige andre 

samarbeidsformer drøftes. Punkt 1 skal ha prioritet i arbeidet. 

2. Ekspertutvalgets kriterier skal drøftes. Fordeler og ulemper med dagens struktur, en mulig 

storkommune og mulige andre samarbeidsformer drøftes. Styringsgruppen avgjør selv hvilke 

kriterier som skal tillegges mest vekt. 

3. Utredningsarbeidet ledes av en styringsgruppe bestående av ordførerne og en representant 

for mindretallet i de berørte kommuner. Styringsgruppen velger selv sin leder. 

4. Utredningsarbeidet forutsettes avsluttet slik at kommunene kan tilpasse sin behandling 
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innenfor de frister som Fylkesmannen setter. 

 

Vedtak 30.09.2015:Hamar kommune deltar i en felles utredning av kommunereformen med 

kommunene Ringsaker, Stange og Løten med slik mandat og organisering som framgår av 

saksutredningen.  

2. Utredningen finansieres gjennom et per capita tilskudd fra de deltagende kommuner og 

eventuelt tilskudd fra Fylkesmannen  

 

0412 Ringsaker kommune 

Innbyggere: 33.603 

Drifts.inntekter: 2.345.349 

Areal: 1281km2 

K.sak 63/2014-22.10.2014 

K.sak 38/2015-17.6.2015  

F.sak 125/2015-04.11.2015 

 

Vedtak 22.10.2014: 

 

1. Saken tas til orientering. 

2. Ringsaker kommune vil ta aktivt del i de prosesser som Fylkesmannen i 

Hedmark legger opp for å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg 

sammen med nabokommuner. Kommunen vil involvere innbyggere, 

organisasjoner og ansatte i disse prosessene. 

3. Lokale prosesser baseres på ekspertutvalgets 10 kriterier for en god 

kommunestruktur. Kriteriene angir hva som skal til for at en kommune på en god 

måte skal kunne ivareta sine roller som tjenesteyter, myndighetsutøver, 

samfunnsutvikler og demokratisk arena. Det legges frem sak for kommunestyret 

som redegjør for dagens status og fremtidige utfordringer med utgangspunkt i 

Nevnte kriterier. 

4. Etter at regjeringens ekspertutvalg har lagt frem delrapport 2 om fremtidig 

oppgavefordeling, legges det frem en egen sak om dette for kommunestyret. 

Fremtidig oppgavefordeling gjøres til et tema på kommunestyrets 

rammekonferanse i juni 2015. 

5. Det legges opp til en folkeavstemming. 

 

Vedtak 17.6.2015:  
1. Redegjørelsen om nye oppgaver som vurderes overført til større kommuner, slik dette fremgår av 
Meld. St.  14 (2014-2015), tas til orientering.  

 

2. Ringsaker kommune takker ja til invitasjonen fra ordføreren i Stange kommune av 4.3.2015 

om deltakelse i et felles prosjektsamarbeid om kommunereformen med Hamar, Stange og 

Løten kommuner.  

 

3. I administrasjonsutredninger i forhold til kommunereformen skal 

arbeidstakerorganisasjonene være representert i henhold til Hovedavtalens del B, paragraf 3-1 

C.  

 

I forhold til vedtakets pkt. 2 avventer en nærmere informasjon fra Stange kommune om 

oppstart og plan for et felles prosjektsamarbeid om kommunereformen. 
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Formannskapet i Ringsaker vedtok i møte 4.11.2015 ved f.sak 125/2015 følgende: 

 

1. Ringsaker kommune deltar i en felles utredning av kommunereformen med 

kommunene Hamar, Stange og Løten kommuner med slik mandat og organisering 

som framgår av saksutredningen. 

 

2. Utredningen finansieres gjennom et pr capita tilskudd fra deltakende kommuner og 

eventuelt tilskudd fra Fylkesmannen i Hedmark  

 

0417 Stange kommune 

Innbyggere:  20.013 

Dr.inntekter:1.409.612 

Areal: 724km2 

K.sak 57/14 – 17. 9.2014 

 

 Vedtak:  
Kommunestyret er positive til at fylkesmannen, i tråd med et oppdragsbrev til fylkesmennene fra 

Kommunaldepartementet, datert den 3. juli i år, blir bedt om ”å tilrettelegge og koordinere de 

prosesser som skal skje lokalt.”. For Stange kommune vil det være mest naturlig at en slik prosess 

gjennomføres med kommunene Hamar, Løten og Ringsaker. Vi legger også til grunn at arbeidet 

må ha som utgangspunkt at en eventuell sammenslåing er frivillig.  

Arbeidet må legges opp som et felles prosjekt med kommunene som eiere. Prosjektet organiseres 

med egen styringsgruppe og andre nødvendige arbeidsgrupper/referansegrupper.  

Kommunestyret viser til ekspertutvalgets ti kriterier for god kommunestruktur, og ber spesielt om 

at følgende momenter/perspektiver bør være med som grunnlag for det videre arbeidet:  

 

Fase 1: Premisser, mål og utfordringer:  
Drøfting av utfordringer for kommunene i et 10-15 års perspektiv på følgende områder:  

• Mulighet for å drive faglig utvikling og med nødvendig omfang innen kommunenes 
tjenesteområder  

• Kommunenes økonomiske bæreevne og konsekvenser av å stå alene og være sammenslått  

• Organisatoriske utfordringer for kommunene, der en får fram hvor stordrift kan være en fordel 
og hvor stordrift kan være en ulempe.  

• Demokrati- og samfunnsperspektivet, samt nærhet til innbyggerne. I dette ligger å sikre en 
helhetlig og samordnet samfunnsutvikling.  

• Hvilke forventninger må vi stille til staten for å sikre ambisjonen om «å spre makt, begrense 

statlig detaljstyring og bygge samfunnet nedenfra gjennom å gi mer handlingsrom til 

enkeltmennesker, familier, lokalsamfunn og bedrifter».  

 

 

• Konsekvenser av strukturendringer knyttet til desentralisering av makt og styrking av lokalt 

folkestyre må vurderes.  

 

Det er også viktig å drøfte kommunestruktur i lys av den oppgavefordeling Stortingsmeldingen 

våren 2015 legger opp til.  

 

Fase 1 bør ha med alle fire kommunene, og arbeidet legges opp på en måte som sikrer en åpen og 

god prosess.  Vedtak slutt. 

 

 

Ordfører i Stange sendte bev til de øvrige kommuner i Hamarregionen den 4.3.2015 og 

inviterte til samarbeid. Det er dette initativet som blant annet er behandlet i kommunestyrene 
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vår 2015.   

0415 Løten kommune 

Innbyggere: 7552 

Dr.inntekter: 486.337 

Areal: 369km2 

K.sak 40/14 om kommunereformen. K-styret tar saken til orientering. 

K.sak  18/15  14.mai 2015.  

 

Vedtak: Løten kommune er positiv til Fylkesmannens initiativ, i tråd med et oppdragsbrev til 

fylkesmennene fra Kommunaldepartementet, datert 3. juli 2014, hvor de blir bedt om å 

tilrettelegge og koordinere de prosesser som skal skje lokalt. 

 

Løten kommune vil delta i en prosess med fokus på kommunens rolle som 

samfunnsutvikler og hvordan regionen best kan utnytte det løftet som nå gjøres for 

infrastruktur innenfor samferdsel, slik Fylkesmannen har invitert til. Løten kommune inngår i 

et samarbeid med Stange kommune, for å gjennomføre en strategiprosess knyttet til 

kommunereformen. 

 

Vi forutsetter en bred politisk deltakelse i hele prosessen. 

Rådmannen utarbeider en plan for det videre arbeidet med kommunereformen. 

Arbeidet må ha som utgangspunkt at en eventuell sammenslåing er frivillig. 

2. Innbyggerne skal høres gjennom en folkeavstemming. 

 
  

Glåmdalen  

17.10.2013 Prosjekt kommunestruktur behandles i regionrådet og rådmannsgruppa får ansvar 

for prosjektplanleggingen 

20.02.2014 Oppsummering av alle vedtakene i regionrådet og forslag om ny behandling for å 

begrense antall utredningsalternativer  

20.11.2014  Vedtak i regionrådet.  

1. Utredningen skal ta utgangspunkt i hva som gir de beste tjenestene til innbyggerne og som 

styrker lokaldemokratiet herunder hva som styrker kommunene som: 

 Tjenesteleverandør i forhold til eksisterende og eventuelt nye oppgaver 

 Næringsutvikler 

 Samfunnsutvikler 

 Myndighetsutøver 

 Arbeidsgiver 

 Demokratisk arena 

 Utredningen skal på et faglig og kunnskapsbasert grunnlag kartlegge og analysere framtidige 

konsekvenser for  innbyggerne, herunder tjenestemottakerne, ansatte,næringslivet og andre 

interessenter av de i kommunene vedtatte kommunesammenslåingsalternativene. 

Utredningen skal framskaffe et beslutningsgrunnlag for kommunestyrene i spørsmålet om 
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framtidig kommunestruktur i Glåmdalsregionen. 

Utredningsarbeidet skal sikre dialog, bred involvering og medvirkning fra innbyggere, ansatte, 

næringsliv og andre interessenter i prosessen.  

 2. Fylkesmannen i Hedmark har innvilget kr 650 000 til utredningsarbeidet. Disse midlene 

skal benyttes til kommunereformarbeide som omfatter Glåmdalskommunene. Ved utredning 

av alternativer som også innbefatter andre fylker må kommunene det gjelder selv ta kostnaden 

ved dette. 

Vedtaket sendes ut til den enkelte kommune for behandling. 

 

06.02.2015 Felles møte med alle kommunestyrer om byutvikling, næringsutvikling og 

attraktivitet 

12.03.2015 Regionrådet har utarbeida felles prosjektplan for kommunereformen.  Du finner 

den her :Program for prosess, organisering og framdrift / Kommunereformen i 

Glåmdalsregionen / Kommunereform / Regionrådet for Glåmdalsregionen - Hedmark 

fylkeskommune 

07.04.2015 Lagt ut på anbud utredning av  alternativer:  

01.05.2015 Prosjektplanen gjennomføres 

16.10.2015 Sluttrapport for kommunereformen  

 

N:\Kommunereformen\16102015 .  Kommunestruktur i Glåmdalsregionen - 

BDO.pdf 

 

0402 Kongsvinger kommune 

Innbyggere: 17881 

Dr.inntekter:1.189.100 

Areal: 1036km2 

K.sak 57/14-24.9.2014 

 

Det gjennomføres utredning av framtidig kommunestruktur i Glåmdals-regionen hvor 

følgende alternativer utredes:  

 7- kommuner  

 5- kommuner (alle kommuner unntatt Åsnes og Våler)  

 3 kommuner i Glåmdalen: Kongsvinger, Grue og Eidskog. Sør-Odal og Nord-Odal. 

Våler og Åsnes  

 Dagens kommunestruktur (0-alternativet)  

 

0418 Nord-Odal kommune 

Innbyggere: 5128 

Dr.inntekter: 367.678 

Areal: 508km2 

K.sak  50/14 -1.10.2014  

 

Samme vedtak som Kongsvinger; men vil ha et nytt alternativ med Sør-Odal, Nord-Odal og 

Eidsvoll. 

 

0419 Sør-Odal kommune 

Innbyggere: 7800 

Dr.inntekter: 544.155 

http://www.glomdal.hedmark.org/Kommunereform/Kommunereformen-i-Glaamdalsregionen/Program-for-prosess-organisering-og-framdrift
http://www.glomdal.hedmark.org/Kommunereform/Kommunereformen-i-Glaamdalsregionen/Program-for-prosess-organisering-og-framdrift
http://www.glomdal.hedmark.org/Kommunereform/Kommunereformen-i-Glaamdalsregionen/Program-for-prosess-organisering-og-framdrift
file://///fylkesmannen.local/FMHE/FMFelles/Kommunereformen/16102015%20.%20%20Kommunestruktur%20i%20Glåmdalsregionen%20-%20BDO.pdf
file://///fylkesmannen.local/FMHE/FMFelles/Kommunereformen/16102015%20.%20%20Kommunestruktur%20i%20Glåmdalsregionen%20-%20BDO.pdf
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Areal: 517km2 

K.sak 32/14:-9.9.2014 

 

Vedtak: 

Det gjennomføres utredning av framtidig kommunestruktur i Glåmdals-regionen hvor 

følgende alternativer utredes:  

 Dagens kommunestruktur (0-alternativet)  

 Sammenslåing av alle kommunene unntatt Åsnes og Våler  

 3 kommuner i Glåmdal:  ( Kongsvinger, Grue og Eidskog.  

       Sør-Odal og Nord-Odal. Åsnes og Våler ) 

 4 kommuner i regionen (Kongsvinger, Grue og Eidskog; Sør-Odal og Nes; Nord-Odal 

og Eidsvoll; Våler og Åsnes)  

0420 Eidskog kommune 

Innbyggere: 6219 

Drinntekter: 477.629                                                                                                                   

Areal: 640km2                                                                                                                

K.sak 87/14- 18.09.2014 

 

 Det gjennomføres en utredning om framtidig kommunestruktur i Glåmdals-regionen 

hvor følgende alternativer utredes:  

 7 kommuner, 5 kommuner og 3 kommuner. 

Kongsvinger, Grue og Eidskog. 

Sør-Odal og Nord-Odal 

Våler og Åsnes. 

 Dagens kommunestruktur 

 I tillegg: Eidskog, Aurskog og Høland.  

 

Eidskog vil ha rådgivende folkeavstemning når utredningen foreligger. 

 

0423 Grue kommune 

Innbyggere: 4853 

Dr.inntekter: 392.303                                                                                                                                                                                                                                           

Areal: 837km2                                                                                                                             

K.sak  14/43-24.9.2014 

 

Det gjennomføres utredning av framtidig kommunestruktur i Glåmdalsregionen hvor følgende 

alternativer r utredes: 

 7- kommuner 

 5- kommuner (alle kommuner unntatt Äsnes og Våler) 

 3 kommuner i Glåmdalen (Kongsvinger, Grue og Eidskog og Nord-Odal, Våler og 

Äsnes) 

 Solør kommune. 

Dagens kommunestruktur (0-altemativet) 

0425 Åsnes kommune 

Innbyggere : 7561 

Drifts.inntekter: 633.323 

Areal: 1041km2 

K.sak 68/14 
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Åsnes går inn for Solørutredningen med 5 mot 8 stemmer  

15.04  Felles møte med Våler formannskap 

 

 

 0426 Våler kommune 

Innbyggere: 3790 

Dr.inntekter: 318.900 

Areal: 705km2 

k.sak 73/14 -20.10.2014 

 

K-styret ønsker en utredning om dagens struktur og en Solørkommune.   

15.04.2015 Felles møte med Åsnes formannskap  

 

K.sak 49/15-22.06.2015  

Behandling av utvidet interkommunalt samarbeide avventer til nytt kommunestyre har tatt 

stilling til hvordan Våler skal forholde seg til kommunereformen.  
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 10 mot 9 stemmer. 

 

 
 

 

Fjellregionen 

 

Fylkesmannen bevilget 500.000 06.01. 2015 til felles utredning i Fjellregionen og etter søknad 

fra Regionrådet i Fjellregionen.  

Det er utarbeidet felles utredning basert på ekspertutvalgets 10 kriterier, som ble lagt fra i 

Regionrådet 20.05.2015 

Spørreundersøkelse i samtlige kommunestyrer.  

 

 

20.05.2015. Regionrådsmøte med alle kommunestyrene i regionen.     

 

Svarene tyder på at det i Fjellregionen er en oppfatning blant politikerne om at kommunene 

løser sine oppgaver på en god måte i forhold til ekspertutvalgets 10 kriterier, både alene og i 

samarbeid med andre kommuner. Røros kommune skiller seg ut. Der er det flertall for større 

kommune både hos politikerne og lederne.  Det er mer delte oppfatninger blant lederne. I Os 

er det et flertall blant lederne som tror det blir bedre med en større kommune. Det kommer 

også fram at det er rom for ytterligere samarbeid mellom kommunene på flere områder.  

 

Rapporten finner du her: http://www.fjellregionen.no/file=7063 

 

 

 AU i Fjellregionen den 10.06.2015 vedtok følgende utredningsalternativer: 

1.  Nord-Østerdal (Folldal, Alvdal, Tynset, Rendalen, Tolga og Os) 

2.  Røros Os og Holtålen 

3.  Konsekvenser av 0 alternativ utredes med fokus på interkommunalt samarbeid.  

Enstemmig vedtatt. 

 
 

http://www.glomdal.hedmark.org/Kommunereform/Kommunereformen-i-Glaamdalsregionen/Program-for-prosess-organisering-og-framdrift
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0436 Tolga kommune 

Innbyggere: 1656 

Drifts.inntekter: 152.291 

Areal: 1123km2 

K.sak 67/14-30.10.2014 

K.sak 37/15 -18.06.2015 

 

Vil utrede alternativene 

 Egen kommune 

 Nord-Østerdal kommune 

 Holtålen, Røros og Os 
 

2. Regionrådet i Fjellregionen bes om å komme med forslag på framdriftsplan, hva som må 

inngå i prosess og hva som må utredes/belyses innen 1. september. Rådmannen bes om å 

komme opp med forslag på framdriftsplan for prosess i Tolga kommune på 

kommunestyremøte  

 

0437 Tynset kommune 

Innbyggere: 5562 

Drifts.inntekter 540.786 

Areal 1880km2 

08.05.15 Møte med ordfører i Tynset  

 

Det foreligger ingen kommunestyrevedtak om reformen i Tynset.  

Saken ble drøfta i formannskapet 20.08.2015 og da ble de enige om å utrede 2 alternativer: 

Dagens kommune og Nord-Østerdal kommune.  

0438 Alvdal kommune 

Innbyggere: 2418 

Drifts.inntekter: 216.305 

Areal: 942km2 

K.sak 46/14 – 30.10.2014:  

 

Alvdal kommune vil delta i kommunereformprosessen i tråd med regjeringens føringer og 

vedtak, hvor fylkesmannen tar initiativ til igangsetting av prosessen i det enkelte fylke. 
 

2. Alvdal kommune mener det er naturlig at det gjennomføres en felles utredning som 

omfatter kommunene i Fjellregionen og vil sterkt oppfordre de øvrige kommunene om å gi sin 

tilslutning til dette. 
 

3. Hensikten med en felles utredning vil være å gi kommunene i Fjellregionen best mulig 

grunnlag til å fatte valg om framtidig ønsket kommunestruktur. 
 

4. Prosess og utredning gjennomføres innen sommeren 2015. Prosessen skal belyse og legge 

fram analyse og faktagrunnlag i forhold til de ti kriterier nevnes fra ekspertutvalget, slik at 

kommunene i etterkant kan fatte selvstendige vedtak. 

5. Alvdal kommune slutter seg til rådmannsutvalgets forslag til organisering og styring av 

utredningen. 

 

30.04.2014 – intervju i kommunestyret i forbindelse med undersøkelsen i regi av Regionrådet 

0439 Folldal kommune 

Innbyggere: 1597 

Drifts.inntekter: 149.301                                                                                                                                                                                                                           

Areal: 1278km2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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K.sak 48/14 -30.10.2014 Samme vedtak som Alvdal 

K.sak  37/15-17.06. 2015:  

 

Vedtak: 

1. Folldal kommune forholder seg til tidligere vedtak og det utredes pr. i dag ikke 

sammenslåingsalternativer med kommuner utenfor Fjellregionen. 
 

2. Følgende to alternativer utredes: 

c) Folldal som egen kommune med fokus på interkommunalt samarbeid 

d) Nord Østerdal, det vil si sammenslåing av kommunene Folldal, Alvdal, Tynset, Rendalen 

Tolga og Os 
 

3. Samtaler med Stor – Elvdal kommune om eventuelle grensejusteringer avventes til etter 

vedtak i juni 2016. 
 

4. Fremdrift frem til vedtak i kommunereformprosessen juni 2016: 

Folldal kommune anser det som særdeles viktig at innbyggerne informeres om 

kommunereformen og involveres i det videre arbeid. Det legges derfor frem følgende 

fremdriftsplan: 

- Informasjonsmøte om kommunereformprosessen for innbyggerne – medio august 2015 

- Sak til kommunestyret om prosessen fra Regionrådet september 2015 

- Folkemøter - oktober til desember 2015 

- Utredningsarbeid og eventuelt innbyggerundersøkelse i samarbeid med Regionrådet – 

september til mai 2016 

- Eventuell rådgivende folkeavstemming – april / mai 2016 

- Innstilling og vedtak i kommunereformprosessen – juni 2016 

 

0441 Os kommune 

Innbyggere: 1991 

Drifts.inntekter: 198.268 

Areal:  1040km2 

K.sak 35/14-30.10.2014  - samme vedtak som Alvdal  

 

26.01.2015 Møte med Røros kommune om kommunealternativer. 

04.06.2015 Nytt møte med Røros kommune. 

04.06.2015 Drøftinger i formannskapet om utredningsalternativer. 

 

K.sak 35/15-17.09.2015: 

Vedtak:  

Os kommunestyre vedtar at følgende utredninger iverksettes i Fjellregionen med frist innen 

utgangen av juni 2016:  

1. Nord-Østerdal. 2. Holtålen, Røros og Os. 3.0-alternavtivet  

Regionrådet i Fjellregionen bes om å komme med forslag på framdriftsplan, hva som må 

inngå i prosessen og hva som eventuelt må utredes nærmere. 

 

0432 Rendalen kommune 

Innbyggere: 1885 

Drifts.inntekter: 188.854 

Areal: 3180km2 

K.sak 49/14-30.10.2014- samme vedtak som Alvdal  

K.sak 47/15-31.08.2015: 

Rendalen kommune vedtar at følgende utredninger iverksettes med frist innen utgangen 

av juni 2016: 
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Nord-Østerdal 

0-alternavtivet 

Stor-Elvdal —Engerdal —Rendalen 

2. Regionrådene i Fjellregionen og Sør-Østerdal bes om å komme med forslag på 

framdriftsplan, hva som må inngå i prosess og hva som må utredes/belyses innen 1. 

oktober. 

3. Rådmannen bes om å komme opp med forslag på framdriftsplan for prosess i 

Rendalen kommune, der innbyggere og næringsliv involveres på kommunestyremøte 

i oktober.  Formannskapet og gruppeledere involveres i dette arbeidet. 

 

Sør-Østerdal  

FM bevilget 100.000 til forprosjekt 

FM bevilget 500.000 17.03.2015 etter søknad fra Regionrådet i Sør-Østerdal. 

16.10.2014 Framtidsverksted   

22.11.2014. Vedtak i regionrådet.    

22.05.2015 Vedtak i regionrådet og utredningsalternativer ble valgt: 

 SÅTE med eventuelt Elverum og Rendalen  

 Elverum med eventuelt Åmot og Våler  

 Trysil og Engerdal  

 Stor-Elvdal, Engerdal og Rendalen  

 

0427 Elverum kommune 

Innbyggere: 20794 

Dr.inntekter: 1.451.493 

Areal: 1229km2 

K.sak 39/15 - 29.04.2015   

 
1-Som svar på regionrådets vedtak punkt 1 vil de klare seg alene 
 

2. Som svar på regionrådets vedtak punkt 2 (Hver enkelt kommune vurderer innen hvilke 

tjenesteområder det er formålstjenlig å samarbeide med andre kommuner.) sier Elverum kommune: 

Det er på enkelte områder pekt på mulig interkommunalt samarbeid. Ved å få større fagenheter vil 

kompetanse kunne styrkes. Kommunen vurderer det dithen at det vil være størst gevinst ved å se til 

større kommuner i Hamar-regionen.  
 

3. Som svar på regionrådets vedtak punkt 3 (Som grunnlag for eventuelle videre utredninger vurderer 

og foreslår hver enkelt kommune mulige alternativer for ny kommunestruktur i regionen.) sier Elverum 

kommune: Elverum arbeider videre med alternativet Våler, Åmot, Løten og Elverum.  

 

0428 Trysil  

Innbyggere: 6569 

Dr.inntekter: 594.680 

Areal: 3014km2 

Flere folkemøter vår 2015 

K. sak 18/15 -28.04.2015 

 

Vedtak: 
 

1. Trysil kommune vil tilby sine innbyggere best mulig tjenester og vil søke de løsninger som 

kan gi høyest kvalitet på tjenestetilbudet som kommunen har ansvaret for. Så langt i 

kommunereformarbeidet har man ikke funnet åpenbare grunner til at tjenestetilbudet skal bli 
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bedre ved at Trysil slår seg sammen med en annen kommune. Trysil vil likevel i tråd med 

oppdraget invitere nabokommunene Engerdal og Elverum til å se på følgende to alternativer 

for kommunesammenslåing: 

a. Engerdal og Trysil 

b. Engerdal, Trysil og Elverum 
 

2. Trysil kommune er for øvrig åpen for å inngå interkommunalt samarbeid innenfor de 

fagområder man finner det formålstjenlig. 
 

3. Trysil kommune vil fortsette sitt engasjement i SITE-regionen og samarbeide med SITE-

kommunene. 

0429 Åmot kommune 

Innbyggere: 4456 

Dr.inntekter: 412.325 

Areal: 1340km2 

28.1.2015 Drøftinger i kommunestyre om reformen. 

K.sak 20/15 -6.5.2015:  

 

1. Åmot kommune anser det som et behov å få nærmere utredet hvordan utvikling av 

samarbeid mellom kommunene i Sør-Østerdalsregionen kan gjennomføres innenfor blant 

andre fagområder som post/ arkiv, lønn, regnskap og fakturering, HR/personalforvaltning, 

oppvekstkontor-PP- tjenester, barneverntjenesten, helsesøstertjenesten, folkehelse, kultur/ 

kulturarrangementer, plankontor, landbruksforvaltning, byggesak- og 

tilsynsforvaltning, geodata og matrikkelføring samt eiendomsskatt. En bestemt kommune 

peker seg ikke ut som mest aktuell for alle fagområder, det må vurderes i hvert enkelt tilfelle, 

og det er viktig å få utredet hva som er de mest hensiktsmessige organisasjonsformene i de 

forskjellige tilfellene, herunder grad av sentralisering og lokalisering. Den formelle 

«vertskommune-løsningen» er ikke nødvendigvis alltid den beste. 
 

2. Når det gjelder kommunegrensene har det i mange år vært på tale at Steinvik-området, 

Sjølisand og Slettås med fordel kunne tillegges Åmot. Det har ikke på samme måte vært på 

tale å legge deler av Åmot til andre kommuner. Åmot anser det som hensiktsmessig at disse 

grensejusteringene blir utredet nærmere. Initiativet til slike grensejusteringer må imidlertid 

komme fra innbyggerne i de berørte områdene. 
 

3. Åmot kommune ser det som nødvendig å få utredet muligheter og utfordringer ved 

kommunereformen i vår region før vi tar noe endelig standpunkt. Åmot kommune registrerer 

at noen kommuner har nevnt Åmot som aktuell. 
 

4. Åmot kommune mener prinsipielt at eventuelle forslag om endringer i kommunestrukturen 

bør legges ut til folkeavstemning. En folkeavstemning bør gjennomføres i tilknytning til et 

valg slik at valgdeltakelsen blir høyere i begge avstemninger. Innbyggerhøringer vil ikke 

kunne erstatte en folkeavstemning, men den kan gjøres i forkant. 

0430 Stor-Elvdal kommune 

Innbyggere: 2619 

Dr.inntekter: 239.645 

Areal: 2166km2 

11.2.2015 Møte i kommunestyret – SWOT 

04.03.2015 Folkemøter i hele kommunen i mars /april.  

K.sak 10/15 - 22.4. 2015. 

 

Ordføreren og rådmannen i Stor-Elvdal vil anbefale kommunestyret å fatte et vedtak 

basert på fire hovedalternativer og med det forbeholdet om at Stor-Elvdal fortsatt skal 

være en såkalt generalistkommune. 
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Vedtak:  

 

1) Stor-Elvdal kommune utreder fordeler og ulemper med alternativ 0, dvs. å fortsette 

som egen kommune, da med utstrakt interkommunalt samarbeid innen en rekke 

tjenester med våre nabokommuner, da med ny oppgavestruktur for kommunene jf. 

Stortingsprop. mai 2015 med eller uten nevnte forutsetninger under 

 

2) Stor-Elvdal kommune utreder fordeler og ulemper med en sammenslåing med 

Rendalen og Engerdal kommuner. En slik kommune ville få rundt 6000 innbyggere, 

men ville vært relativt stor på areal, da med ny oppgavestruktur for kommunene jf. 

Stortingsprop. mai 2015 med eller uten nevnte forutsetninger under 

 

3) Stor-Elvdal kommune utreder fordeler og ulemper med en sammenslåing til en større 

regionkommune, da fortrinnsvis med Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Åmot og Trysil 

kommuner. En slik regionkommune ville fått drøye 17.000 innbyggere, men vært stor 

på areal, da med ny oppgavestruktur for kommunene jf. Stortingsprop. mai 2015 med 

eller uten nevnte forutsetninger under. 

 

Vedtak i Kommunestyret - 22.04.2015: 

4) Stor-Elvdal kommune utreder alle tre alternativer over, da med ny oppgavestruktur for 

kommunene jf. Stortingsprop. mai 2015 med eller uten nevnte forutsetninger under. 

Forutsetninger 

 Stor-Elvdal kommune utreder alle alternativene, men da uten bygden Sollia(gamle 

Sollia kommune), da denne bygda kan tenke seg å gå til hhv. Folldal kommune / Nord 

– Østerdalskommunene eller Ringebu kommune (Oppland fylke) ved en ny 

kommunestruktur. Dette for å redusere identitetsgapet til naturlige sentra i en ny 

kommune og er basert på de innspill som fremkom i dialogen på grendemøtet i Sollia. 

 Vedtaket innebefatter også at Stor-Elvdal kommune legger til grunn at følgende 

fremdriftsplan overholdes i arbeidet videre for overnevnte utredningsarbeid og videre 

mot nytt vedtak; 

Vedlagte framdriftsplan for kommunereformen i Stor-Elvdal kommune vedtas. 
 

 

0434 Engerdal kommune 

Innbyggere:1359 

Dr.inntekter: 173.225 

Areal: 2197km2 

Flere folkemøter vår 2015 

K.sak 29/15 -30.4.2015  

 

Vedtak: 

Engerdal kommune vil, i tillegg til å utrede alternativet med å bestå som egen kommune, gå 

videre og utrede følgende alternativer for sammenslåing: 

 Engerdal og Trysil 

 Engerdal, Trysil, Åmot og Stor-Elvdal med eventuelt Elverum og Rendalen i tillegg. 

 Engerdal sammen med andre kommuner i Nord-Østerdalsregionen. 

Engerdal kommune er åpen for å inngå et utstrakt interkommunalt samarbeid med de andre 

kommunene i Sør-Østerdal på de fagområder man finner det formålstjenlig. 
 
Marit Gilleberg,  

 

 


