
 Kommunereformen 
    3. FEBRUAR 2015 NYHETSBREV FRA FYLKESMANNEN I OPPLAND         2/2015 

 

 Meld deg på kommunereformsamling  
 

Det nærmer seg felles kommunereformsamling. Programmet er klart, og det er plass til 

flere deltakere. 
 

Fylkesmannen i Oppland har invitert de som 

jobber spesielt med kommunereformen ute i 

kommunene, politisk eller administrativt, til felles 

kommunereformsamling på Lillehammer 17. 

februar. Mange kommuner har meldt på sine folk 

allerede, men vi ønsker oss deltakere fra hele 

fylket og oppfordrer kommunene til å melde på to 

personer.  
 

Påmelding sendes til fmopamu@fylkesmannen.no senest mandag 9. februar. Samlinga 

finner sted på Radisson Blu Lillehammer Hotel. Dagen blir delt i to hovedbolker og 

programmet blir som følger:  

09.45 Kaffe og rundstykker 

10.00 Velkommen v/fylkesmann Christl Kvam    

 

Å jobbe med utredninger: 

 

10.15 Hvordan jobbet vi med utredninger – hva lykkes vi med og hva burde vi gjort 

annerledes?  

Ordfører i Re kommune, Thorvald Hillestad 

11.00 Hva har vært våre utfordringer og dilemmaer og hvordan har vi jobbet med 

dem? Hva er suksessfaktorene framover? 

Rådmennene i Gran og Lunner, Arne Skogsbakken og Tore M. Andresen 

11:30 Diskusjon og erfaringsutveksling  

12:30 Lunsj   
 

Innbyggermedvirkning: 

  

13:15 Involvering i praksis  

Seniorrådgiver ved Distriktssenteret, Geir Almlid  

13:45  Innbyggerundersøkelsen i Oppland  

Informasjonsansvarlig hos Fylkesmannen i Oppland, Anette Musdalslien  

14:00 Å vekke ungdommens engasjement  

Prosjektleder i Dovre og Lesja, Håvard Gangsås 

14:15 Diskusjon og erfaringsutveksling 

15.00 Slutt   

 

KLIPP FRA MEDIA:  

Nær seks av ti lokalpolitikere 

mener at deres kommune bør 

slå seg sammen med én eller 

flere nabokommuner. Det 

viser en undersøkelse 

gjennomført av Kommunal 

Rapport. I alle partier, 

bortsett fra Sp og SV, ønsker 

et flertall sammenslåing, 

ifølge undersøkelsen. 

Motstanden mot 

sammenslåing er størst i 

kommuner med under 5.000 

innbyggere. 

I Vestre Slidre er det sett ned 

ei lokal tankesmie om 

kommunereforma. Tankesmia 

er samansett av ti personar 

med eit alderspenn frå 15 til 

70 år og blir leia av styraren i 

barnehagen. Gruppa skal 

diskutere og konkludere både 

på samfunnsmål og strategiar 

for framtida, og skal stå heilt 

fritt i si tilnærming til ei 

mogleg samanslåing med 

andre kommunar i Valdres.   

Gruppa legg fram 

konklusjonane sine for 

kommunestyret før 

sommaren. 

 
NYTTIGE LENKER: 
 
KMD sin side om 
kommunereformen 
 
Distriktssenteret sin side om 
kommunereformen 
 
KS sin side om 
kommunestruktur og 
interkommunalt samarbeid 
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Møter samferdselsministeren om bom 
 

Ordførerne i Lunner og Gran mener spørsmålet om 

bompenger kan bli avgjørende for hva folk på Hadeland vil 

mene om en framtidig storkommune. 24. februar blir det 

møte med samferdselsministeren.   
 

Med bakgrunn i det pågående arbeidet med ny riksveg 4 

gjennom Gran og Lunner sendte ordførerne i Lunner og Gran, 

Harald Tyrdal og Knut Lehre, i januar et brev til statsråd Ketil 

Solvik-Olsen der de ba om et snarlig møte. Det er plasseringen 

av en bom på dagens kommunegrense som skaper bekymring 

både hos politikerne og i lokalmiljøet. Det har resultert i et 

innbyggerinitiativ om saken, som mer enn 4500 innbyggere 

står bak. Fra 2016 må innbyggerne i de to kommunene betale 

rundt 80 kroner for en tur/retur reise mellom Gran og Lunner. 

Fra 2017 kan satsen bli enda høyere. I brevet til samferdselsministeren argumenterer 

ordførerne for at dette vil kunne rokke ved den planlagte samfunnsutviklingen i regionen 

og dessuten bidra til å stikke kjepper i hjulene for et lokalpolitisk engasjement for en 

eventuell kommunesammenslåing.    
 

Samferdselsdepartementet skal utarbeide nye retningslinjer for NTP 2018-2027 i løpet av 

våren. Det er tidligere uttalt at bruk av infrastrukturtiltak som virkemiddel i arbeidet med 

kommunesammenslåing skal vurderes i den forbindelse. Ordførerne har derfor klare 

forventninger til statsråden når de møter ham 24. februar. De ønsker seg økt statlig andel 

til finansiering av Rv4-prosjektene på Hadeland. Eventuelt ser de for seg tiltak som kan 

bidra til å redusere belastningen for biler med mange bompasseringer, i tillegg til en ny 

vurdering av hvor bommen skal plasseres.  

Ungdommen vil vite mer  
 

Hvordan engasjere de unge i kommunereformdiskusjonen? Det er et spørsmål mange 

kommuner stiller seg.  I Nord-Fron tar ungdomsrådet skjeen i egen hånd og inviterer til 

åpent møte på biblioteket.  
 

Hvordan vil hverdagen til ungdom bli påvirket av en eventuell 

kommunesammenslåing? Hva vil skje med det fritidstilbudet, 

skolehverdagen og kollektivtransporten? Det er spørsmål 

ungdomsrådet i Nord-Fron vil sette fokus på når de inviterer til 

åpent møte på Nord-Fron bibliotek 9. februar.  

Møtet er del av prosjektet «Ungdommen sitt bibliotek», som er et samarbeid mellom biblioteket 

og ungdomsrådet. På møtet deltar flere lokalpolitikere, representanter for KS og Eli 

Blakstad fra Fylkesmannen.  
 

Det er ikke bare i Nord-Fron at ungdommen tar kommunereformdiskusjonen på alvor. 

Ungdomsrådene i Nord-Gudbrandsdalen hadde kommunereformen oppe som tema da de 

var samlet i Vågå i helga. Sist fredag var 10. klassingene i Dovre og Lesja samlet til 

framtidsverksted i Lesja kulturhus. 

 

 
 

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 
 
Nyhetsbrevene og andre 
nyheter knyttet til 
kommunereformen blir lagt ut 
på Fylkesmannen i Oppland sin 
hjemmeside: 
fylkesmannen.no/Oppland/ 
Kommunal-
styring/Kommunereformen/ 

Sanner i 
kommunestyret 
 

19. februar kommer kommunal- 

og moderniseringsminister, Jan 

Tore Sanner, til Lunner for å 

delta på felles 

kommunestyremøte for Lunner 

og Gran.  
 

 
 

 
 

Tenketankmøte 
 

9. februar er det møte i 

Tenketanken.  Der skal blant 

annet innspill til 

departementets arbeid med 

stortingsmelding om 
oppgavefordeling drøftes.  
 

Ketil Solvik-Olsen  
Foto: Olav Heggø/ 
Fotovisjon 

Jan Tore Sanner 
Foto: Torbjørn Tandberg/ KMD) 

Vi er fortsatt interessert i 

tips fra deg om små eller 

store kommunereform-

nyheter fra din kommune 

som du mener flere burde 

vite om. 
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