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Intensjonsavtale mellom Våler og Åsnes kommuner 

 
Vedlegg: 
Intensjonsavtale onsdag15 juni 

Sammendrag: 
 

 

Saksopplysninger: 
Da kommunereformen ble behandlet i stortinget våren 2014 understreket flertallet i kommunal- og 
forvaltningskommiteen at det er et utredningsansvar for alle kommuner. 

 

Vålers deltagelse i utredningsarbeidet har vært til nå: 

· Utredning (høst 2015) i regi av Glåmdalsregionen. Utredning utført av BDO. 
· Utredning (Vår 2016) i regi av Sør-Østerdalsregionen. Utredning utført av BDO. 

· Egen utredning (ferdig 20.juni) om 0-alternativet. Utredningen utført av Telemarksforskning. 

· Innbyggerundersøkelse (november 2015) – 300 intervju. Utført av Sentio. 
· Innbyggerundersøkelse (juni 2016) – 560 intervjuer. Utført av Opinion. 

· 2 Nabosamtaler med Grue i 2016 

· 3 nabosamtaler med Elverum i 2016 
· 3 nabosamtaler med Åsnes i 2016 

· 4 Folkemøter – Vålbyen, Braskereidfoss, Rud og Bergesiden. 

· 3 felles møter (juni) mellom Åsnes og Våler om intensjonsavtale. 

 

 
Administrasjonen mener at Våler kommune har gjennomført oppdraget i forhold til utredninger og 

innbyggerundersøkelser. I tillegg har kommunestyret den 30.mai vedtatt å ha folkeavstemming den 

19.september 2016. 

 
Det har vært forhandlinger med Åsnes om en intensjonsavtale, 8.juni, 10, juni og onsdag 15.juni. 

Martin Skramstad fra KS har vært prosessveileder i møtene. Resultatet av forhandlingene til en 

intensjonsavtale fremlegges for behandling av kommunestyret. 
Avtalen er politisk fremforhandlet av formannskapet fra Våler og partipolitiske gruppeledere i Åsnes. 

Adminstrasjonen med rådmenn har deltatt som sekretærer. Ansatte har vært representert i 

forhandlingene med to hovedtillitsvalgte, fagforbudet i Åsens og fagforbundet i Våler.  

 
Rådmann gir ikke noen innstilling eller forslag til vedtak, da intensjonsavtalen har i vært et politisk 

arbeid. 
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Alternative handlemåte: 

X 

Vurderinger: 

X 

 
 

Forslag til vedtak: 
Ingen forslag til vedtak. 

 

 
Kommunestyret - 056/16 

 

K - behandling: 

Følgende fellesforslag ble enstemmig vedtatt: 

 
Ut fra dagens beslutningsgrunnlag ønsker Våler kommune å fortsette som egen kommune også etter 

kommunereformen.Våler kommune ønsker imidlertid å bruke noe mer tid på å vurdere en mulig 

sammenslåing med Åsnes kommune, og legger opp til folkeavstemning om dette i september 2016. 
Etter folkeavstemningen vil kommunestyret i september 2016 fatte nytt vedtak i saken, hvoretter 

intensjonsavtale eventuelt kan inngås og videre forhandlinger påbegynne.Formannskapet supplert med 

en representant fra hver av partiene som ikke er representert der, gis mandat til å fortsette samtaler 

med Åsnes kommune om detaljert knyttet til forslag til intensjonsavtale fram til 15. august 2016. 
Samtidig bør konsekvensanalyse av positive og negative effekter av intensjonsavtalen framlegges for 

innbyggere og politikere. Et siste alternativ for Våler kommune kan på sikt være å inngå tettere 

samarbeid med Elverum kommune. Dette kan gjøres alene eller sammen med Åsnes kommune. Våler 
kommune vil trenge mer tid på å arbeide med et slik retningsvalg.  

 
 

K - vedtak: 

Ut fra dagens beslutningsgrunnlag ønsker Våler kommune å fortsette som egen kommune også etter 

kommunereformen.Våler kommune ønsker imidlertid å bruke noe mer tid på å vurdere en mulig 
sammenslåing med Åsnes kommune, og legger opp til folkeavstemning om dette i september 2016. 

Etter folkeavstemningen vil kommunestyret i september 2016 fatte nytt vedtak i saken, hvoretter 

intensjonsavtale eventuelt kan inngås og videre forhandlinger påbegynne.Formannskapet supplert med 

en representant fra hver av partiene som ikke er representert der, gis mandat til å fortsette samtaler 
med Åsnes kommune om detaljer knyttet til forslag til intensjonsavtale fram til 15. august 2016. 

Samtidig bør konsekvensanalyse av positive og negative effekter av intensjonsavtalen framlegges for 

innbyggere og politikere. Et siste alternativ for Våler kommune kan på sikt være å inngå tettere 
samarbeid med Elverum kommune. Dette kan gjøres alene eller sammen med Åsnes kommune. Våler 

kommune vil trenge mer tid på å arbeide med et slik retningsvalg.  
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