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KOMMUNEREFORMEN  

 

Behandling: 

Representant Berge, H, la fram følgende forslag på vegne av V, FrP og H: 

Kommunestyret anbefaler fylkesmannen at de to kommunene Stange og Hamar inngår et 

samarbeid med sikte på en intensjonsavtale som kan danne grunnlag for en framtidig 

sammenslåing av de to kommunene. 

Forslaget falt med 6 stemmer (2H, 1V, 2FrP, 1AP) 

 

Formannskapets innstilling vedtatt mot 7 stemmer (3H, 1V, 2FrP, 1AP) 

 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret i Stange viser til prosessgrunnlaget som er nevnt ovenfor, og de 

analyser og vurderinger som er gjort i den forbindelse, og mener at Stange Kommune 

med sin størrelse og  et godt fungerende lokaldemokrati, er i stand til å levere gode og  

likeverdige tjenester til sine innbyggere. Kommunen er godt rustet til å løse dagens og 

framtidas oppgaver på en god måte.   

Kommunestyret  kan ikke se at det er lagt nye oppgaver til det kommunale nivået som 

tilsier at Stange kommune har et behov for å slås sammen med andre kommuner. Heller 

ikke det regionale nivået er skissert slik at det støtter opp under en utvikling mot større 

kommuner. 

 

2. Kommunestyret ser ikke at det er grunnlag for å etablere en storkommune i 

Hamarregionen med de fire kommunene som utgjør Hamarregionen. (4K løsingen) 

 

3. Kommunestyret viser til innbyggerundersøkelsen knyttet til en mulig 

kommunesammenslåing mellom Hamar og Stange, kombinert med de vurderinger som 

er gjort i utredningen knyttet 4K, og som viser Stange Kommunes styrker og 

utfordringer, så ser ikke kommunestyret at det er grunnlag for en sammenslåing av 

Stange og Hamar kommuner. 

 

4.  Kommunestyret går imot en justering av kommunegrensene mot Hamar og Løten eller 

andre øvrige nabokommuner. 

 



5. Det er behov for å styrke samfunnsutviklerrollen, herunder organiseringen av det 

interkommunale samarbeidet på Hamarregionen.  Det er viktig at kommunene tar 

lederskapet for dette utviklingsarbeidet, og styrker og viderefører samabeidet  med 

utgangspunkt i de diskusjoner som nå pågår mellom de fire kommunene og næringslivet 

i Hamarregionen. 

6. Stange kommune forblir egen kommune med dagens kommunegrenser.  
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