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 Inviterer til kommunereformsamling: Hvor går 

vegen videre?  
 

17. februar inviterer Fylkesmannen i Oppland til en felles samling for alle som jobber 

spesielt med kommunereformen ute i kommunene.  
 

Samlinga vil finne sted på Radisson Blu Lillehammer Hotel fra 10.00 – 15.30 og vil ta for 

seg to hovedtemaer: Utredninger og innbyggerinvolvering. 
 

Til samlinga kommer ny fylkesmann, Christl Kvam. Det gjør også ordfører i Re kommune, 

Thorvald Hillestad, som var ordfører i Våle kommune da den ble sammenslått med 

Ramnes i 2002. Nå står han midt oppe i en ny sammenslåingutredning – denne gangen 

mellom Re, Hof og Holmestrand. På samlinga vil Hillestad vil dele noen av sine erfaringer 

fra de to prosessene og forsøke å gi et svar på hva som bør utredes og hvorfor. I tillegg vil 

rådmennene i Lunner og Gran, Tore Molstad Andresen og Arne 

Skogsbakken, komme med sine tanker om diskusjoner og dilemmaer i 

det pågående kommunereformarbeidet i de to kommunene. 
 

På samlinga vil det også bli en gjennomgang av de kommunevise 

resultatene fra Fylkesmannens innbyggerundersøkelse. Vi oppfatter at 

flere kommuner er spesielt opptatt av spørsmålet om hvordan lykkes i 

å engasjere ungdom, og dette vil også bli et tema. 
 

Vi håper at denne samlinga også skal fungere som en møteplass for erfaringsutveksling og 

drøfting av felles problemstillinger.  For Fylkesmannen vil det dessuten bli viktig å få en 

tilbakemelding fra kommunene om hva det er ønskelig at vi bidrar med i det videre 

arbeidet.  
 

Vi oppfordrer alle kommuner til å melde på to personer, der en av dem bør være 

kommunens kontaktperson for arbeidet med kommunereformen. Påmelding kan sendes 

til fmopamu@fylkesmannen.no. Fullstendig program for samlinga vil bli utsendt. 

Fylkesmannen har som ambisjon å invitere til flere slike samlinger i løpet av 2015, og vi 

tar gjerne imot innspill på hva disse samlingene bør inneholde. 

Østlandsforskning graver dypere 
 

Fylkesmannen har gitt Østlandsforskning i oppdrag å se 

nærmere på funksjonelle samfunnsutviklingsområder.  

 

Med utgangspunkt i kommunenes foreløpige planer for  

 

Fylkesmannen i Oppland 

ønsker å spre informasjon om 

kommunereformen til nytte 

for kommunene. Derfor har vi 

bestemt oss for å utarbeide et 

nyhetsbrev. Det første leser 

du nå – flere vil komme med 

ujevne mellomrom framover.  

 

I nyhetsbrevene vil vi samle 

informasjon om vårt arbeid, 

men også om det gode 

arbeidet som skjer ute i 

kommunene. Til det siste 

trenger vi hjelp fra dere. Tips 

oss derfor gjerne om det er 

små eller store 

kommunereform-nyheter fra 

din kommune som flere burde 

vite om. Innspill kan sendes til 

fmopamu@fylkesmannen.no. 

 

Nyhetsbrevet vil i første 

omgang bli sendt ut på e-post 

til rådmenn, ordførere og 

kommunenes 

kontaktpersoner for 

kommunereform-arbeidet, 

men det vil også bli lagt ut på 

Fylkesmannen sin 

hjemmeside, tilgjengelig for 

alle. 

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

 

https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/id751048/
https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/id751048/
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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/


 

  

 

kommunereformarbeidet skal Østlandsforskning se nærmere på hva som kan sies å være 

funksjonelle samfunnsutviklingsområder i Oppland, med henblikk på mulig framtidig 

kommunestruktur.  
 

Forskerne vil i første omgang konsentrere seg om Valdres og Sør- og Midt-

Gudbrandsdalen. I denne sammenhengen vil de trekke inn blant annet sysselsettings- og 

pendlingsstatistikk, befolkningsutvikling og demografiske trekk, avstander og reisetider, 

utvikling innen fritidsboligmarkedet og interkommunale samarbeidsløsninger. 
 

Analysen fra Østlandsforskning vil være klar i løpet av mars 2015. Fylkesmannen vil bruke 

denne som en del av sitt kunnskapsgrunnlag når framtidig kommunestruktur skal 

vurderes, men tenker den også kan være nyttig for kommunene i det videre arbeidet.  

8,3 millioner til kommunereformarbeid  
 

Skjønnsmidlene for 2015 er nå fordelt. Av 15 millioner kroner er over halvparten tildelt 

prosjekter tilknyttet kommunereformen.  
 

Til sammen får ti kommunereformprosjekter 

midler fra Fylkesmannen i Oppland. 

Prosjektene involverer samtlige kommuner i 

fylket, med unntak av Nord-Fron.  
 

De seks kommunene i Valdres får 2,1 

millioner kroner til å utrede en 

kommunesammenslåing. Gran og Lunner får 

1,1 millioner kroner til arbeidet med å avklare om de skal etablere en ny kommune 

sammen. Lillehammer-regionen får 1, 2 millioner kroner som skal brukes i prosessen mot 

en eventuell sammenslåing av Lillehammer, Gausdal og Øyer. mens Gjøvik, Toten- og 

Land-kommunene får én million kroner for å sikre en god prosess i kommunene i arbeidet 

med eventuelt ny kommunestruktur i Gjøvik -regionen.  
 

Lesja/Dovre, Sel/Vågå og Lom/Skjåk leverte alle felles skjønnsmiddelsøknad og alle tre 

prosjekter tildeles 600.000 kroner. Jevnaker får 500.000 kroner, Sør-Fron og Ringebu 

300.000 kroner hver.  
 

I tillegg til dette er det satt av fire millioner av 

skjønnsmidlene til pilotprosjekter knyttet til 

kommunereformen. Lillehammer-regionen, Gjøvik-

regionen, Dovre/Lesja og Lunner/Gran har søkt om 

slike midler. Midlene blir fordelt når utformingen av 

prosjektene er ytterligere konkretisert.  
 

Fylkesmannen mottok til sammen 62 søknader om skjønnsmidler, med en samlet 

søknadssum på 43,8 millioner kroner. 6,7 millioner er tildelt andre innovasjons- og 

fornyingsprosjekter.  

 

 
 

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/ 

Holder folkemøter  
 
Mange kommuner er i gang 

med folkemøter om 

kommunereformen. I Gran og 

Lunner ble det holdt folkemøter 

allerede før jul. I Ringebu er to 

folkemøter arrangert i 

begynnelsen i januar. 

Innspillene som kom fra folket i 

disse møtene var 

retningsgivende for at 

styringsgruppa for 

kommunereformen i Ringebu nå 

anbefaler kommunestyret å gå 

videre med samtaler med 

Lillehammer, Gausdal og Øyer 

med tanke på en framtidig 

sammenslåing. 

 

 
 
I Etnedal er det folkemøte 15. 

januar. Der innleder både 

rådmann og ordfører. 
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