
Fylkesmannen i Oppland
- er Kongens og regjeringens 
  representant i fylket
- skal formidle regjeringens politikk 
-  skal bidra til å samordne statlig
   forvaltning i fylket til beste for 
   kommunene
-  er rettssikkerhetsmyndighet, altså   
   klage- og tilsynsmyndighet på en   
   rekke velferdsområder som forvaltes   
   av kommunene
- skal som regjeringens representant ta       
  de initiativ som er påkrevd til beste for  
  fylket
- skal holde sentrale myndigheter 
  orientert om viktige spørsmål i fylket

Fylkesmannen i Oppland
- er administrativt underlagt 
  Kommunal- og moderniserings-  
  partementet

Fylkesmannen i Oppland
- har ca. 140 medarbeidere
- har et årlig budsjett på ca 93 mill. 
kroner 

Fylkesmannen i Oppland
har følgende avdelinger:
 Landbruksavdeling
 Helse- og sosialavdeling
 Miljøvernavdeling
 Oppvekst- og utdanningsavdeling
 Administrasjonsavdeling
 
 Samordnings- og beredskapsstab 

Besøksadresse Gudbrandsdalsvn. 186, Lillehammer
Postadresse Postboks 987, 2626 Lillehammer
Telefon 61 26 60 00
E-post fmoppost@fylkesmannen.no
Nettsted www.fylkesmannen.no/oppland
 

www.facebook.com/fylkesmannenoppland 
Blogg: www.fylkesmannenoppland.wordpress.com 

Filmer: www.youtube.com/fylkesmannenoppland
Twitter: http://twitter.com/fylkesmannenopp

ca 23.000  
stemmeberettigede

73,3 %  
benyttet ikke  

sin stemmerett

41,3 % 
stemte ja

57,3 % 
stemte nei

Av de som stemte:

Kommunereform: I de fleste kommunene inviterte 
kommunestyrene sine innbyggere til å mene om de 

burde slå seg sammen med naboen(e) eller ikke. Hvor 
demokratisk ble det egentlig? Her er eksempelet Gjøvik.

5minutter?

Har du

Fylkesmannen 
i Oppland



Det blir nye 
kommuner 

uansett
  Ja Nei “Blank” Valgdelt 
Lunner  46,54 53,46   60,83 
Gran  40,3 59,7   56,54 
Vang  8 91 1   
Skjåk  20,5 76,9 2,6 59,6 
Lom  21,0 76,0 3,0 47,0 
Vågå  16,7 81,6 1,7 58,8 
Sel  36,2 59,6 4,2 44,6 
Nord-Fron 37,7 62,4   49,4 
Sør-Fron 73,5 26,5   46,6 
Ringebu 25,7 74,3   54,8 
Gjøvik   41,3  57,7  1 25,6 
Østre Toten 28  71  1  44 
Vestre Toten 37,8  61,2  1  38,2 
Søndre Land 35,61  62,8  1,59  45,9  
Nordre Land 40,4  57,6  2  46,1 
Etnedal 10,9  84,3  4,8  60  
Øystre Slidre 15,1  83,9   1  50,3 
Vestre Slidre 22,8  71,2  6  44,8 
Sør-Aurdal 21,6  75,3  3,1  48,1 
Jevnaker  15,2  84,7    46,3 
Dovre    50.7  47,9   46,7  
Lesja   23,1 75,9 1  67,2    

100.434
STEMMEBERETTIGEDE

(Oppland)

VALGRESULTAT
Mange lokalpolitikere og mange miljøer, 
inklusive Fylkesmannen, brukte mye 
energi for å få flest mulig til å bruke 
stemmerettet sin.

Før folkeavstemningene skrev fylkes-
mann Sigurd Tremoen et dessuten et 
innlegg i fylkets aviser med tittelen «Nye 
kommuner uansett», der han blant an-
net pekte på vegen videre. Innlegget er 
redigert.

Vi bør ikke bestemme kommunestør-
relse ut fra hvor fornøyde vi er i dag, 
men hva som skal til for at vi og de som 
kommer etter oss skal være fornøyde 
også i framtida. 

Jordmora som følger deg opp mens du 
er gravid. Læreren som hjelper barnet 
ditt å knekke lesekoden.  Fastlegen som 
sørger for at du får riktig medisin når 
du er syk. Hjelpepleieren på sykehjem-
met som støtter deg ut av senga om 
morgenen. Alle utfører de kommunale 
tjenester. Kommunenes viktigste opp-
gave er å sørge for den velferden og 
den tryggheten som vi som innbyggere 
gjerne tar for gitt. 

Vi har det bra vi som bor i Oppland. Vi 
trives og er godt fornøyde. Det ønsker 

vi opplagt å ta vare på. Samtidig har 
kommunene, gjennom kommunere-
formarbeidet, gjort en grundig jobb 
med å belyse dagens og framtidas 
utfordringer. De er mange. Sett under 
ett har Oppland de siste fem årene 
hatt den svakeste befolkningsveksten i 
landet. I mange kommuner går folketal-
let feil veg. Samtidig blir befolkningen i 
kommunene våre stadig eldre. I dag er 
Oppland, sammen med Hedmark, det 
fylket med den høyeste andelen eldre. 
I 2035 forventes det at hver femte op-
plending er over 70 år. 

En slik utvikling vil utvilsomt bety at 
færre hender skal ta hånd om flere med 
omsorgsbehov. Det er utfordrende i 
seg selv, og kampen om arbeidskraften 
blir hard. I tillegg vil eldrebølgen føre 
til strammere budsjetter for kommu-
nene fordi velferdsordningene våre i all 
hovedsak finansieres av den yrkesaktive 
delen av befolkningen. Det vil bli mindre 
å rutte med, samtidig som vi som inn-
byggere vil kreve like gode og aller helst 
bedre tjenester. 

Vi må altså få mer velferd ut av hver 
krone. Det stiller krav til å tenke nytt. Vi 
er nødt til å løse oppgavene på en an-
nen måte enn vi gjør i dag. Spørsmålet 
er om kommunene er i stand til å drive 

den nødvendige utviklingen på egen 
hånd, eller om noe av løsningen ligger i 
å skape nye og større kommuner.

I dag har mange av våre kommuner 
små og sårbare fagmiljøer på flere om-
råder, eksempelvis innen beredskap, 
psykisk helse og barnevern. Det er ikke 
uvanlig at det vi kaller små fagmiljøer 
betyr én person. Kapasiteten er beg-
renset, det er utfordrende å finne tid 
til kompetanseheving, utviklingsarbeid 
og nyskaping, og det er utfordrende å 
møte behovet for spisskompetanse. 
Når vi vet at kommunenes ansvar øker, 
oppgavene som skal løses blir mer 
komplekse og innbyggernes krav blir 
sterkere, blir denne utfordringen enda 
tydeligere.

Uansett utfall av kommunerefor-
men vil kommunene måtte fortsette 
utviklingsarbeidet. For utfordringene 
forsvinner ikke. Alternativet til sam-
menslåing er ikke at alt fortsetter som 
før. Det må bygges nye kommuner, in-
nenfor gamle eller nye grenser. Fylkes-
mannens ønske er å ruste kommunene 
til å ta et enda større ansvar og få enda 
flere oppgaver i framtida.


