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Kommune Status per 1. august 2015 

Gran og Lunner  

 
 Felles kommunestyremøte 18. juni med vedtatt intensjonsavtale.  Bygdalista 

har bedt om lovlighetskontroll av vedtak. 

 Gjennomfører folkeavstemming i forbindelse med kommunevalget i september 

med nedre aldersgrense på 16 år.  

 Gjennomførte innbyggerundersøkelse i begynnelsen av mars 2015.  Halvparten 

i begge kommuner mente kommunen burde slås sammen, bare 19,5 prosent 

mente fylkestilhørigheten burde endres. Ny innbyggerundersøkelse i mai der 52 

prosent i Gran og 57 prosent i Lunner var positive til sammenslåing.   

Jevnaker  
 Startet reformprosessen med Hole og Ringerike. 

 Vedtak i Hole i januar 2015 om å fortsette alene (utreder i tillegg med Asker, 

Bærum, Hurum, Røyken). Ekstraordinært kommunestyre i Jevnaker 19. februar 

vedtok å videreføre utredning med Ringerike mot 4 stemmer.  

 Fire arbeidsgrupper i gang med utredninger.  

GJØVIK/TOTEN/ 

LAND  
  

  

Østre Toten 
 Gjennomført innbyggerundersøkelse mai 2015.  

 Kommunestyret vedtok 17. juni 2015 enstemmig at det utredes sammenslåing 

med Østre-Toten, Vestre-Toten og Søndre-Land. Oppnevnt medlemmer i felles 

forhandlingsutvalg.  

Vestre Toten  
 Kommunestyret vedtok 19. juni 2015 enstemmig at det utredes sammenslåing 

med Østre-Toten, Gjøvik og Søndre-Land. Oppnevnt medlemmer i felles 

forhandlingsutvalg. 

Gjøvik 
 Kommunestyret vedtok 18. juni 2015, mot fire stemmer, at det utredes 

sammenslåing med Østre Toten, Vestre Toten og Søndre-Land (forutsatt ar 

Østre Toten og Vestre Toten vedtar det samme).  Oppnevnt medlemmer i felles 

forhandlingsutvalg. 



Søndre Land 
 Felles arbeidsgruppe med Nordre Land for å jobbe med innbyggerinvolvering 

fram mot sommer 2015.  

 Gjennomført innbyggerundersøkelse i slutten av april 2015. 58 prosent er 

positive til sammenslåing, og 31 prosent er for sammenslåing selv om Nordre 

Land ikke blir med.   

 Søndre Land vedtok enstemmig i kommunestyremøte 22. juni å utrede: 

 Sammenslåing med Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten.  Søndre Land 

inviterer Nordre-Land med i dette arbeidet.   

 Bestå som egen kommune 

 Sammenslåing med Nordre-Land  

Nordre Land  
 Felles arbeidsgruppe med Søndre Land for å jobbe med innbyggerinvolvering 

fram mot sommer 2015.  

 Gjennomført innbyggerundersøkelse i slutten av april 2015. 15,54 prosent mot 

sammenslåing.  

 Kommunestyret vedtok 23. juni 2015 å invitere Etnedal og Søndre Land til 

utredning fram mot 1. juli 2016 slik at sammenslåing får virkning fra 1. januar 

2020.  

VALDRES   
 Vedtak i alle kommuner våren 2014 om å utrede en Valdreskommune.   

 Nedsatt arbeidsgrupper innenfor allmenninger (Vestre og Øystre Slidre), 

konsesjonskraft (Vang), verneområdeforvaltning (Nord-Aurdal og Etnedal). 

Rapporter utarbeidet.  

 Informasjonskampanje fra 1. januar 2015. 

 Gjennomført folkemøter i kommunene april/mai.  

 Alle rådmennene deltar aktivt sammen i utredningsarbeidet.  

 Vang kommune gjennomfører folkeavstemning i forbindelse med 

kommunevalget 2015.   

 Felles formannskapsmøte 4. september 2015 for å drøfte rammer for arbeidet 

mot en intensjonsavtale.   

Etnedal  
 Vedtatt utredning av en Valdreskommune. I tillegg positiv til dialog med Nordre 

Land. 

 Gjennomfører spørreundersøkelse sommer 2015 for å kartlegge om det er 



aktuelt å utrede sammenslåing med Nordre-Land. 

Sør-Aurdal 
 Vedtatt utredning av en Valdreskommune.  

 Uformelt møte med Ringerike om skolekrets i Nes i Ringerike (gjennomført i 

april 2015).    

Nord-Aurdal 
 Vedtatt utredning av en Valdreskommune. 

Vestre Slidre 
 Vedtatt utredning av en Valdreskommune.  

 Har i tillegg invitert Øystre Slidre og Vang til en diskusjon om en mulig 

sammenslåing av de tre kommunene.  

Øystre Slidre  
 Vedtatt utredning av en Valdreskommune. Ikke politisk vedtak på henvendelse 

fra Vestre Slidre men positiv til møte.  

Vang  
 Vedtatt utredning av en Valdreskommune. Ikke politisk vedtak på henvendelse 

fra Vestre Slidre, men positiv til møte.  

 Utreder parallelt muligheten til å bestå som egen kommune.  

 Gjennomført flere folkemøter våren 2015.  Holder folkeavstemning i 

forbindelse med valget i september 2015.   

NORD-

GUDBRANDSDALEN  
 Jobber 2+2+2   

 Regionrådet arrangerte et felles formannskapsmøte 17. april 2015.  

Lesja og Dovre 
 Vedtak i juni 2014 om å utrede mulighet for sammenslåing med Dovre. 

Gjennomfører eget pilotprosjekt på ungdomsinvolvering med KS i 

januar/februar 2015. 

 Mål om vedtak for sammenslåing høsten 2015.  Felles formannskap 24. august. 

Planlagt folkeavstemming i slutten av november. 

Sel og Vågå 
 Utredninger fram til 1. juli. Planlagt felles kommunestyremøte 8.september 

2015. Tar sikte på å fatte formelle vedtak om kommunesammenslåing i løpet av 

våren 2016. 

Lom og Skjåk  
 Ambisjon om avklaring og vedtak våren 2016. 6 arbeidsgrupper legger fram sine 

utredninger 20. juni 2015.  

MIDT-   



GUDBRANDSDALEN  

Nord-Fron 
 Vedtak i september 2014 om prioriterte sammenslåingsalternativer: 

 Nord-Fron og Sør-Fron 

 Midt-Gudbrandsdal 

 Nord-Fron og Sel 

 Nord-Fron  

 Takket i februar nei til invitasjon fra Ringebu om å utrede med 

Lillehammerregionen. 

 Har takket ja til invitasjon fra Sør-Fron om å utrede midtdalsalternativet og 

understreker tidligere vedtak om å utrede Fron og Midt-Gudbrandsdal.  

Sør-Fron  
 Takket i februar nei til invitasjon fra Ringebu om å utrede med 

Lillehammerregionen.  

 Sendte 19. juni 2015 invitasjon til Nord-Fron og Ringebu om å utrede 

sammenslåing av de tre kommunene. Har sammenslåing av Nord-Fron og Sør-

Fron som sitt andre alternativ. 

Ringebu  
 Kommunestyret vedtok 20. januar 2015 å starte samtaler og forhandlinger med 

Øyer, Lillehammer, Gausdal. Felles møte med 20.februar og jobber sammen 

med Lillehammerregionen.  

 Har takket ja til invitasjon fra Sør-Fron om å utrede Midtdalsalternativet.  

SØR-

GUDBRANDSDAL 

(Lillehammer, Øyer, 

Gausdal og Ringebu)  

 

 15 utredninger ferdig 1. juni.  

 Felles kommunestyremøte 20. august 2015 med tema intensjonsplan. 

 Møte med Sanner fredag 19. juni for å diskutere muligheten for å kunne 

sluttbehandle intensjonsplan etter jul og likevel bli med på kongelig resolusjon 

våren 2016. KMD inviterer til dialog rundt temaene og åpner for mulig unntak. 

 


