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Større ansvar til større kommuner 

- Signalene som kommer fra regjeringen i dag bør inspirere til å bygge sterke fagmiljøer og 

gi retning og energi inn i en krevende prosess for lokalpolitikerne, sier fylkesmann i 

Oppland, Christl Kvam. 

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) la i dag 

fram regjeringens stortingsmelding som gjennomgår hvilke oppgaver 

nye og større kommuner kan få ansvar for. I meldinga foreslås en rekke 

nye oppgaver til kommunene. 

- Forslagene som er knyttet til blant annet tannhelse, psykisk helsevern, 

rehabilitering, arbeidsrettede tiltak og hjelpemidler vil styrke 

muligheten for kommunen til å se tiltak i sammenheng og å yte et 

bedre og mer helhetlig tilbud til de svakeste i samfunnet vårt, sier 

fylkesmann i Oppland, Christl Kvam.   

Fylkesmannen ser det som positivt at regjeringen ønsker å videreføre 

generalistkommuneprinsippet, men mener samtidig at det er riktig å stille krav til sterke 

fagmiljøer. Meldinga legger opp til at mindre kommuner kan bli pålagt å samarbeide 

innenfor enkelte områder, dersom det mangler kompetanse og det er for store avstander til 

at kommunene kan slå seg sammen. 

- Jeg er glad for at meldinga er så tydelig på behovet for å desentralisere makt for på den 

måten bygge sterke lokalsamfunn over hele landet. Fylkesmannen er positiv til at den 

statlige detaljreguleringen skal reduseres. Gode lokalsamfunn utvikles best av de som bor 

der og forslagene i meldinga vil gjøre lokalpolitikken mer spennende, sier hun og håper 

lokalpolitikerne griper de mulighetene som oppgavemeldinga gir. 

- Jeg mener lokalpolitikerne i Oppland har gode forutsetninger for å ta et økt ansvar, og jeg 

er sikker på at det er et ansvar de er beredt til å ta. Det blir spennende å være 

kommunepolitiker framover, sier Kvam. 

 

Du finner hele meldinga her. 

 

ØF-rapport ser utover kommunegrensene 

 

Østlandsforskning har sett nærmere på hva som 
kan sies å være funksjonelle 
samfunnsutviklingsområder i Sør- og Midt-
Gudbrandsdalen og Valdres. 
 

Østlandsforskning har sett på flere 

sammenslåingsalternativer i disse regionene, og 

Fylkesmannen vil bruke dette som del av sitt 

kunnskapsgrunnlag når kommunenes vedtak i kommunereformen skal vurderes. 

 

Folket skal høres  
 
Det blir folkeavstemming om 
kommunesammenslåing i 
Lunner og Gran.  
 
Torsdag gikk enstemmige 
kommunestyrer i Lunner og 
Gran inn for å gjennomføre en 
rådgivende folkeavstemming 
for/mot 
kommunesammenslåing. Den 
skal gjennomføres i 
forbindelse med valget 14. 
september.   
 
I tillegg skal KMD sitt forslag 
til spørreundersøkelse 
gjennomføres i løpet av mai. 
 
I mars gjennomførte de to 
kommunene en 
spørreundersøkelse blant et 
representativt utvalg 
innbyggerne. Der sa 
halvparten ja til 
kommunesammenslåing. Én 
av tre svarte at de ikke ønsker 
en sammenslåing.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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 
 
 

Vi er fortsatt interessert i 

tips om små eller store 

kommunereformnyheter 

fra kommunene som 

kunne være interessante 

for flere. 
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I rapporten gis en grundig gjennomgang av befolknings- og sysselsettingsutvikling i 

dagens kommuner, i tillegg til pendlings- og flyttestrømmer mellom kommunene ut fra 

dagens kommunegrenser. Dette er mål som er gode og operasjonelle for å belyse hvor godt 

integrert næringsliv og befolkning er i ulike regioner. I tillegg behandles senterstørrelse og 

reiseavstander i regionene. Størrelsen på et tettsted avgjør i stor grad hvilket vekstpotensial 

det kan utløse for omlandet sitt.  

 

Gjennomgangen viser at de aktuelle sammenslåings-

alternativene i ulik grad kan betraktes som integrerte og 

funksjonelle. Lillehammer, Øyer og Gausdal er uten tvil de 

mest integrerte og fungerer allerede i dag mer eller 

mindre som en enhet. Bo- og arbeidsmarkedet strekker 

seg over dagens kommunegrenser, og 

arbeidsplassutviklingen i Lillehammer fører til økt 

bosetting i Øyer og Gausdal. De tre kommunene har også 

utstrakt interkommunalt samarbeid på flere områder. 

Fronskommunene er også godt integrert på bo- og arbeidsmarkedet, men integrasjonen er 

mer uklar i Midt-Gudbrandsdalen enn i Sør-Gudbrandsdalen. Ringebu er det like store 

andeler som pendler til Lillehammer/Øyer som til Fronskommunene. Sør-Fron har en 

sterkere kopling til Ringebu enn hva Nord-Fron har. Dette gjenspeiles i det interkommunale 

samarbeidet, der Ringebu og Sør-Fron har samarbeid på flere områder uten Nord-Fron. 

Men det er også samarbeid mellom alle de tre midtdalskommunene. 

I Valdres er store avstander mellom eksisterende sentra og stor utpendling et tegn på at 

Valdres ikke er en integrert funksjonell region på linje med for eksempel Lillehammer, Øyer 

og Gausdal. Samtidig omfatter det interkommunale samarbeidet i Valdres de aller fleste 

tilfeller samtlige seks kommuner. 

 

Den ferdige rapporten blir publisert mandag 23. mars på www.ostforsk.no under fanen 

siste publikasjoner. 

 

Østlandsforskning har nå etablert et eget kompetanseteam for kommunereform. Teamet 

består av spesialister på analyse av blant annet befolkning og næringsliv, utmark, 

kommunale tjenesteområder, og ledes av Per Olav Lund. 

 

Kraft i kommunereformen 

Gunner Myhren har, på oppdrag fra Fylkesmannen, 

laget et notat om kommunenes forhold til 

energiverkene. Dette som et kunnskapsgrunnlag i 

arbeidet med kommunereformen.  

Notatet viser at eierskap og økonomiske forhold 

knyttet til kraftressurser har stor verdi for kommunene 

i Oppland.   

Alle kommuner unntatt Vestre-Toten og Søndre Land 

har eierskap i ett eller flere energiverk.  For 2014 

utgjør kommunenes samlede næringsfond nærmere 208 millioner kroner årlig innskudd 

utgjorde litt i overkant av 53 millioner kroner. Det er Dovre, Etnedal og Lunner som ikke har 

kraftfond eller årlige utbetalinger av konsesjonsavgift.  

Myhren oppsummerer sitt notat med at det ikke er noen forhold som skulle være til hinder 

for fusjon mellom kommuner, og at de enkelte elementene må avklares og løst gjennom 

forhandlinger. Fylkesmannen har videresendt notatet til KMD.  

 

Du finner notatet her. 

 

 

Tre kommuner blir 
til én  
 
Sandefjord, Andebu og Stokke 
har søkt departementet om å 
bli én kommune fra 1. januar 
2017.  
De er dermed først i løypa med 
en kommunesammenslåing. 
De tre Vestfold-kommunene har 
utredet sammenslåing siden i 
sommer. 
HER kan du lese 
forhandlingsutvalgets 
utredning, som omtaler både 
positive og negative sider ved 
en sammenslåing.  
 

 
 
Leksvik kommune i Nord-
Trøndelag og Rissa kommune i 
Sør-Trøndelag har også 
avsluttet de innledende 
forhandlingene om en 
sammenslåing. 
Intensjonsavtalen kan du lese 
HER.  
 

Samler alle 
listekandidater 
 

 
 

Kommunestyrene i 
Lillehammer, Gausdal, Øyer 
og Ringebu vedtar i disse 
dager prosess for det videre 
kommunereformarbeidet.  
Som et ledd i å engasjere 
potensielle nye 
kommunestyremedlemmer 
så tidlig som mulig, legger 
de fire kommunene opp til 
en «listesamling» på 
forsommeren. Dit skal etter 
planen alle listekandidater 
fra samtlige partier i 
samtlige kommuner 
inviteres. Tanken er å 
involvere de nye 
kommunestyre-
representantene så tidlig 
som mulig og dermed sikre 
at de får et eierforhold til 
prosessen. 
 

http://www.ostforsk.no/
http://fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOP/Kommunal%20styring/Kommunereformen/Kraftrapport_FERDIG.pdf?epslanguage=nb
http://www.stokke.kommune.no/Documents/Kommunestruktur/14-12-1_forhandlingsutvalgets_utredning_signert%20versjon.pdf
http://www.fosna-folket.no/nyheter/article10731287.ece

