
STATUS I KOMMUNEREFORMARBEIDET I OPPLAND 

 

Kommune Status per 1. januar 2016 

 

Gran 

Lunner  

 

 Felles kommunestyremøte 18. juni med vedtatt intensjonsavtale. 

Et stort flertall i begge kommuner anbefaler sammenslåing. 

 To innbyggerundersøkelser gjennomført (i mars og mai). Flertallet 

av de spurte for sammenslåing. Knapt flertall i Gran, noe større i 

Lunner. 

 Folkeavstemming 14. september – nei-flertall i begge kommuner.  

 Kommunestyrene sa 5. november nei til sammenslåing. 

 

 

Jevnaker   Startet reformprosessen med Hole og Ringerike. 

 Vedtak i Hole i februar 2015 om å fortsette alene. Ekstraordinært 

kommunestyre i Jevnaker 19. februar vedtok å videreføre 

utredningen med Ringerike.  

 Fire arbeidsgrupper ferdige med utredninger. Fellesrapport med 

fremtidsbilde presentert for felles kommunestyre i desember. 

 Hole har igjen meldt seg på i utredningsarbeidet – medfører 

justert framdrift. 

 Jevnaker utreder også å fortsette som egen kommune. 

 Har vedtak om folkeavstemming. 

 

GJØVIK-REGIONEN  

 Gjøvik 

 Østre Toten 

 Vestre Toten 

 Søndre Land 

 

 Nedsatt forhandlingsutvalg høsten 2015, som skal utarbeide et 

forslag til intensjonsavtale. Legges fram for kommunestyrene i 

februar. Da blir det også tatt stilling til hvordan innbyggerdialog og 

innbyggermedvirkning skal skje. 

 

 

Nordre Land  

Søndre Land 

 Søndre Land utreder parallelt prosess med Nordre Land – tar sikte 

på å legge fram forslag til intensjonsavtale for kommunestyrene i 

februar 2016. 

 

 

VALDRES   

 

 Vedtak i alle seks kommuner våren 2014 om å utrede en 

Valdreskommune.  Prosessen fortsetter med fem kommuner fram 

mot våren 2016. 

Etnedal  

Nord-Aurdal 

Vestre Slidre 

Øystre Slidre  

Sør-Aurdal 

 Kommunestyremøter i alle kommuner i desember 2015. 

Vedtakene (inkludert Vang) i dokumentet under 

Vedtak_Valdres_des2

015.docx
 



 

Vang   Folkeavstemming 14. september 2015. Stort flertall mot 

sammenslåing med andre kommuner.  

 Kommunestyret vedtok i desember at Vang skal fortsette som 

egen kommune. Deltar dermed ikke videre i prosessen med de 

andre Valdres-kommunene. 

 

NORD-

GUDBRANDSDALEN  

Seks kommuner utreder 2+2+2. 

Lesja  

Dovre  Var tidlig ute med å starte drøftinger om kommunesammenslåing. 

 Hadde en opprinnelig plan om å fatte vedtak i desember 2015. 

Lesja ba om en pause i drøftingene etter valget. Skjedde samtidig 

med at Lesja kom inn på Robek-lista. Arbeidet starter opp igjen 

med nye formannskap, med felles møte 6. januar 2016. 

 Innbyggerundersøkelse i oktober. Rundt 70 prosent positive til 

sammenslåing i Dovre, mot om lag 35 i Lesja. 

 Legger opp til folkeavstemming i juni. 

 

Sel 

Vågå  Styringsgruppa avklarer rammer for videre forhandlinger innen 1. 

februar 2016, det gjelder også informasjon og involvering. 

 

Lom 

Skjåk   Utredningsarbeidet avsluttet. Pågår arbeid med intensjonsavtale. 

MIDT-

GUDBRANDSDALEN  

 Nord-Fron 

 Sør-Fron 

 Ringebu 

 

 

 Har nylig startet opp arbeidet mot en mulig ny kommune, etter at 

reformarbeidet i Lillehammer-regionen ble avsluttet. Felles 

kommunestyresamling 19. november. 

 Legger opp til folkeavstemming i april/mai. 

LILLEHAMMER-

REGIONEN 

 Lillehammer 

 Øyer 

 Gausdal  

 Ringebu  

 

 Kommunestyrene i Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer vedtok 

29. oktober å avslutte kommunereformprosessen. På bakgrunn av 

en innbyggerundersøkelse gjorde politikerne en samlet vurdering 

og konkluderte med at engasjementet for sammenslåing til en ny 

kommune synes å være for svakt. Planlagt folkeavstemming 10. 

januar ble avlyst, men intensjonsplanen fullføres og legges fram 

for kommunestyrene til orientering. Utarbeider politisk forankret 

sluttrapport 

 

  

 


