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Chaffey møter kommunene i Oppland 
 

Kommunereformen får en viktig plass i kommuneproposisjonen for 2016. 13. mai blir 

proposisjonen presentert for ordførere og rådmenn i Oppland 

 

Kommuneproposisjonen for 2016 legges fram 12. mai. 13. mai inviterer KS Hedmark og 

Oppland og Fylkesmannen i Oppland til ordfører- og rådmannsmøte på Statens hus i 

Lillehammer.  

For å orientere om proposisjonen kommer statssekretær i KMD, 

Paul Chaffey. Hans presentasjon vil naturlig også knyttes til den 

pågående kommunereformen.  

Fagsjef Rune Bye, vil komme med innspill fra KS. Deretter vil 

KS-leder i Oppland og ordfører i Gjøvik, Bjørn Iddberg, ordfører 

i Øystre Slidre og regionrådsleder i Valdres, Kjell Berge 

Melbybråten og rådmann i Gausdal, Rannveig Mogren, 

kommentere proposisjonen fra sitt ståsted.  

 

Tida etter lunsj er det innovasjon som står på dagsorden. Tore 

Jan Killi skal fortelle om Gjøvikregionen sitt arbeid med 

kommunereform og pilot. Killi er regionsjef og daglig leder av 

næringsrådet i Gjøvikregionen. Ordfører i Dovre, Bengt 

Fasteraune snakker om hvordan kommunesammenslåing kan 

utløse vekst- og utviklingskraft i kommunene. Til slutt vil 

professor ved Centrum for tjenesteforskning ved Karlstads 

universitet, Per Skålen, innlede om innovasjon i tjenesteproduksjon. Skålen er en av 

Nordens ledende forskere på tjenesteinnovasjon, og har en professor II stilling ved Senter 

for innovasjon i tjenesteyting ved Høgskolen i Lillehammer.  

  

Invitasjon med detaljert program for dagen er sendt til kommunene, og flertallet av 

rådmenn og ordførere i fylket er allerede påmeldt.  

Vil lære av Raufoss og Dokka 

 

Det er ikke alltid nødvendig å reise lange veger for å lære av andre. Politikere og 

representanter fra kommuneadministrasjonene i Sel og Vågå dro til Gjøvikregionen.  

 

Ifølge avisa Norddalen hadde turen to formål. Det ene var å se hvordan andre kommuner 
jobber med nærings- og stedsutvikling. Det andre var å bygge fellesskap mellom politikere 
og administrativ ledelse i to kommuner som utreder sammenslåing. I tillegg til å få et 
innblikk i hvordan Vestre Toten kommune, i samarbeid med Raufoss-miljøet, jobber for å 
effektivisere sin tjenesteproduksjon, fikk de tilreisende også presentert bolystprosjektet 
«Ekte landsbyliv» i Nordre Land. 

 

 

NYTT FRA 
KOMMUNENE 
 
I dag avslutter Søndre- og 
Nordre Land sin 
innbyggerundersøkelse 
knyttet til 
kommunereformen.  
TNS Gallup har i løpet av de 
siste 14 dagene 
telefonintervjuet 600 
innbyggere i Søndre Land og 
800 i Nordre Land. 
Resultatene fra 
undersøkelsen blir publisert 
på kommunenes 
hjemmesider.  Østre Toten 
kommune gjennomfører en 
elektronisk 
spørreundersøkelse i 
mai/juni.  
 
Alle husstander i Sel og Vågå 
har nå mottatt et første 
informasjonsbrev med aktuell 
informasjon om 
kommunereformarbeidet i de 
to kommunene. Neste uke 
avholdes folkemøter.   
 
16. april møttes 
styringsgruppene for 
kommunereformen i 
Gausdal, Lillehammer, 
Ringebu og Øyer for første 
gang. Der ble felles 
prosjektplan, budsjett og 
kommunikasjonsplan vedtatt. 

Valdreskommunene har i 
fellesskap analysert sine 
sterke og svake sider. 
Administrasjon, politikere og 
tillitsvalgte har deltatt i 
prosessen.  Kartleggingen 
ligger tilgjengelig på 
nettstedet valdres2022 
 

Tips oss om små eller 

store 

kommunereformnyheter 

fra din kommune som 

kunne være interessante 

for flere. 

Statssekretær Paul Chaffey 
(Foto: Tore Tandberg/KMD) 

http://www.sel.kommune.no/kommunereformen-folkemoeter-i-sel.5745086-137314.html
http://valdres2020.no/sagt-og-skrevet/valdreskommunenes-sterke-og-svake-sider/


  

 

Ordfører i Vågå, Iselin Jonassen, sier til avisa 

Norddalen at hun synes at Nordre 

Land sin brede satsing på ett 

utviklingsprosjekt for kommunen er veldig 

offensivt og ambisiøs  

– Måten det er gjort på viser kvalitet og 

bredde, der de greier å få med seg hele 

samfunnet på ønsket endring for en positiv 

utvikling gjennom gode prosesser. Dette har 

de i mine øyne greid på kort tid. Dette er 

prosesser som også er viktige å høste erfaring av i forhold til hvordan d ble gjennomført, 

sier Jonassen til avisa.  

Ordføreren påpeker at arbeidet med kommunestrukturutredningen for Sel og Vågå skal 

være preget av åpenhet og involvering. 

– Da er det bra å lytte til de som allerede har lyktes med dette, sier hun til Norddalen. 

Kommunereformen inn i egen stue 

Lunner og Gran ønsket seg innspill til kommunereformprosessen og oppfordret egne 

innbyggere til å arrangere gjestebud for venner og bekjente.  

 

Kommunene i hele fylket er i gang med å holde åpne møter i forbindelse med 

kommunereformen. Men det finnes også andre måter å involvere innbyggerne på. 

Gjestebud er et eksempel. Da inviterer innbyggere, som enten er blitt utfordret av 

kommunen eller har meldt seg frivillig, venner og bekjente til en sammenkomst. Det kan 

være hjemme i egen stue eller et annet sted. Formålet er å diskutere viktige spørsmål som 

kommunen ønsker innspill på.  

 

Lunner og Gran har gode forslag til 

relevante spørsmål en kan velge å 

diskutere kommunereform ut ifra:  

 

 Hvilke nye muligheter kan en ny 

kommune gi? 

 Hvilke forventninger er det til 

kommunens utvikling? 

 Hvilke forventninger er det til det framtidige tjenestetilbudet? 

 Hva er viktig å ta med videre (tjenester) i en ny kommune? 

 Hvilke kvaliteter bør kommunen ha for at det det skal være et attraktivt sted i framtida? 

 Hva er de viktigste målene for en ny kommune? 

 

En av dem som tok utfordringen var Cathrine Aaslund Langerud fra Lunner. HER kan du lese 

innspillene som kom inn.  

 

Flere kommuner har erfaring med gjestebud som medvirkningsform. HER kan du lese om 

Svelvik kommune sine erfaringer med bruk av gjestebud i arbeidet med sin kommuneplan i 

2012. Der ble det avholdt 22 gjestebud. 

 

Statsråden 
imponert  
 

 
 

- Det er ikke mange 
månedene siden 
kommunene fikk invitasjon 
til å delta i reformen. Jeg er 
imponert over hvor mange 
av kommunene som 
allerede har begynt å ta 
reformen over i en ny fase.  
 
Det sa kommunal- og 
moderniseringsminister, Jan 
Tore Sanner, da 
fylkesmennenes prosess-
veiledere i kommune-
reformen var samlet i Oslo 
10. april.  

 
Kontaktpersoner hos 
Fylkesmannen i 
Oppland:  
 

Prosessveileder:  
Eli Blakstad 
fmopebd@fylkesmannen.no 
61 26 60 03/952 41 362 
 

Informasjonsansvarlig:  
Anette Musdalslien 
fmopamu@fylkesmannen.no 
61 26 61 29/976 57 281 
 
 

 
NYTTIGE LENKER: 
 

KMD sin side om 
kommunereformen 
 
Distriktssenteret sin side om 
kommunereformen 
 
KS sin side om 
kommunestruktur og 
interkommunalt samarbeid 
 

Nærdemokrati i nye kommuner 
 
Styrket lokaldemokrati er et av målene med kommunereformen. Å opprette en form for lokale utvalg 
kan være en god strategi for å involvere befolkningen i saker som angår dem, og gjøre avstanden 
mellom innbyggere og politikere i den nye kommunen mindre. Distriktssenteret har utarbeidet et 
kunnskapshefte om temaet. 

9. juni behandler 
Stortinget 
stortingsmeldinga 
Kommunereformen - nye 
oppgaver til større 
kommuner.  
Da blir den videre 
prosessen for å flytte nye 
oppgaver til større 
kommuner besluttet. 
 

https://nykommunevurdering.files.wordpress.com/2015/04/gjestebud-cathrine.pdf
https://www.svelvik.kommune.no/Global/Medvirkning%20kommuneplan/Gjestebud.pdf
mailto:fmopebd@fylkesmannen.no
mailto:fmopamu@fylkesmannen.no
https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/id751048/
https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/id751048/
http://distriktssenteret.no/temaer/kommunereform/
http://distriktssenteret.no/temaer/kommunereform/
http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Folkevalgtportalen/Kommunestruktur/
http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Folkevalgtportalen/Kommunestruktur/
http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Folkevalgtportalen/Kommunestruktur/
http://distriktssenteret.no/2015/01/16/naerdemokrati-kunnskapshefte/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld.-st.-14-2014-2015/id2401505/?docId=STM201420150014000DDDEPIS&ch=1&q=
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld.-st.-14-2014-2015/id2401505/?docId=STM201420150014000DDDEPIS&ch=1&q=
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld.-st.-14-2014-2015/id2401505/?docId=STM201420150014000DDDEPIS&ch=1&q=

