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NORDRE LAND KOMMUNE, den 17. mars 2015. 

 

 

 

……………………………………. 

Liv Solveig Alfstad 

ordfører 
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1. Nyhetsbrev fra Fylkesmannen i Oppland – 3/2015 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 10. mars 2015. 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Vigdis Hagenborg 

 

 

 

 

 



 Kommunereformen 

20. FEBRUAR 2015 NYHETSBREV FRA FYLKESMANNEN I OPPLAND         3/2015 

 

  

 

Kommunereformen krever begge hender 
 

– Dere er viktige, i kraft av hva dere gjør og hvilke 

resultater dere oppnår. Bruk tida deres riktig! Det var 

oppfordringen fra fylkesmann Christl Kvam til deltakerne 

på Fylkesmannens kommunereformsamling på 

Lillehammer tirsdag.  

 

På samlinga deltok representanter fra nesten samtlige 

kommuner i fylket ved rådmenn, ordførere, prosjektledere og andre som jobber mye med 

kommunereformen.  

– Vi bruker 50 prosent av tida vår på kommunereformarbeid, og ganske mye av resten av 

tida også – kommunereform er et naturlig tema i de fleste sammenhenger, sa rådmann i 

Gran, Arne Skogsbakken. 

Sammen med rådmann i Lunner, Tore M. Andresen, tok han de andre kommunene med på 

en reise med lyntoget. Lunner og Gran er blant de 

kommunene i Oppland som har kommet lengst i 

reformarbeidet. 

– Vi har vært og er opptatt av at vi skal ha begge 

hendene på rattet, dette skal være vår prosess. Skal vi 

greie å sikre forankring og eierskap, ikke minst i det 

politiske miljøet, er vi nødt til å bruke mye tid og 

ressurser, var Lunner-rådmannens tydelige budskap.  

 

Hvorfor kommunereform? 

Fylkesmannen understreket at hun er opptatt av å gi svaret 

på hvorfor en kommunereform er nødvendig – og dessuten 

å fylle det mye omtalte begrepet robust med innhold.  

– Den sterkeste motivasjonen for å holde på med dette er at 

dagens løsning ikke svarer på morgendagens utfordring, sa 

Kvam. 

– Robusthet avspeiler kommunenes evne til å levere kvalitative gode tjenester over tid. 

Kommunestrukturen har vært uendret siden 60-tallet, samtidig som oppgavene bare har 

økt i omfang. Oppgaveporteføljen har vokst seg stor, for stor for mange kommuner. Kravet 

til kompetanse har økt for de fleste yrkesgrupper, og vi ser allerede i dag kommuner som 

ikke er store nok til å ha nødvendig kompetanse på viktige tjenesteområder. Samtidig øker 

innbyggernes forventninger til tjenestene – både når det gjelder kompetanse og kvalitet, sa 

hun.  

 

Les mer om samlinga på Fylkesmannen sin hjemmeside.  

Fylkesmannen vurderer å gjennomføre flere slike samlinger i løpet av 2015, og vi tar gjerne 

i mot innspill. I den forbindelse håper vi at de som deltok på samlinga 17. februar tar seg 

tid til å svare på det utsendte evalueringsskjemaet. 

 

REFORMNYTT FRA 

DEPARTEMENTET:  

KMD gir åtte millioner kroner 

til KS sitt arbeid med 

kommunereformen i 2015.  

– KS har en viktig rolle i 

arbeidet med 

kommunereformen, og det er 

viktig at de bidrar til gode 

lokale prosesser i hele landet, 

sier kommunal- og 

moderniseringsminister Jan 

Tore Sanner. 

 

KMD jobber med en felles 

løsning for en innbygger-

undersøkelse som 

kommunene skal kunne 

benytte seg av. 

Innbyggerundersøkelsen 

departementet forbereder ser 

ikke ut til å kunne brukes i en 

tidlig fase. Departementet 

ønsker med opplegget å 

ivareta § 10 i inndelingslova, 

og løsningen blir spisset mot 

den sene fasen. Det anbefales 

at kommunene på tidspunkt 

for undersøkelsen har et 

grunnlag å høre innbyggerne 

om. Det melder 

Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus på sin hjemmeside. 

Departementet sier at 

kommunene gjerne må 

benytte seg av tidlige 

innbyggerhøringer, men 

departement kommer ikke til 

å gi økonomisk støtte til dette. 

Vi er fortsatt interessert i 

tips om små eller store 

kommunereformnyheter 

fra kommunene som 

kunne være interessante 

for flere. 



 

Hvordan snakke med ungdommen om 

kommunereformen? 

Leter du etter måter å snakke om kommunereformen på 

som skaper engasjement blant ungdommen? 

Ungdomsutvalget i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-

Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune og 

Distriktssenteret har laget en formidlingspakke.  

 

I Nord-Trøndelag er formidlingspakken testet ut på 

ungdomsrådssamling og på møter blant skoleelever, med 

gode tilbakemeldinger. Les reportasje i Trønderavisa fra 

Leksvik videregående skole. 

Formidlingspakken finner du på Distriktssenteret sine hjemmesider, og består av et sett 

lysbilder med tilhørende manusforslag. Det er fritt fram for kommuner og andre å bruke 

hele eller deler av formidlingspakken. For å legge til rette for diskusjon, inneholder 

pakken blant annet tre filmer med spørsmålene: Hva er en kommune? Hva er en bra 

kommune? Hva er kommunereformen? 

I Nord-Fron arrangerte ungdomsrådet åpent møte om 

kommunereformen 9. februar. Eli Blakstad og Anette 

Musdalslien fra Fylkesmannen deltok.  Blant spørsmålene som 

ble stilt var: 

- Kænn itte oss au bli med i Lillehammer kommune?  

- Må oss slå oss i hop? Kænn itte Nord-Fron ver 4ever alone? 

Ungdomsrådet fortjener honnør for initiativet og for en 

prikkfri gjennomføring. Møtet med avsluttet med en avstemming på Kahoot – hvilket 

sammenslåingsalternativ er det beste for Nord-Fron? 

Plusser og minuser i hyttekommuner 
 

Telemarksforsking har, i samarbeid med Senter for økonomisk analyse (SØF) og 

Agderforsking (AF) vurdert inntekter og utgifter i hyttekommuner på oppdrag fra KMD. 

Formålet med undersøkelsen har vært å få en bedre forståelse av hvordan 

hyttekommunene håndterer ekstra oppgaver og utgifter som hyttene påfører ulike 

kommunale formål. Rapporten kan være nyttig som grunnlag for vurderinger som gjøres i 

kommunenes utredningsarbeid. Du finner den her.  

Tenketanken opptatt av økt lokalt selvstyre 

Tenketanken i Oppland har diskutert oppgaveroverføring til kommunesektoren som en 

sentral del av kommunereformen, og sender nå sine innspill til departementet.  
 

I tillegg til å komme med flere forslag til konkrete oppgaver som kan flyttes over til kommunene, 

understreker TT at det bør holdes fast ved 

generalistkommuneprinsippet. TT er også opptatt av at 

kommunereformen skal være en demokratireform som er 

ment å styrke det lokale selvstyret, og at dette må legges til 

grunn når oppgaveoverføring diskuteres.  

 

Innspillet til departementet ligger tilgjengelig på hjemmesiden til Fylkesmannen i Oppland. 

 

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 

Kommunene er på 
nett 
 

De fleste kommuner i Oppland 

er nå i gang med å informere 

om kommunereformprosessen 

på sine hjemmesider og 

gjennom sosiale medier.  Både i 

Valdres og på Hadeland er det 

laget egne hjemmesider som 

blir oppdatert jevnlig.  

 

Valdres2020 

 

Felles kommunereformside for 

Lunner og Gran 

 

Sanner på besøk 
på Hadeland  
 

 
 

- Jeg er glad for at dere så 

tydelig sier at det er viktig å 

ha hånda på rattet.  Jeg er 

glad for at dere har 

involvert alle partier og 

tillitsvalgte, sa kommunal- 

og moderniseringsminister, 

Jan Tore Sanner, da han 

besøkte kommunestyrene i 

Lunner og Gran torsdag. 

Der fikk han blant annet 

spørsmål om 

fylkestilhørighet, 

inntektssystemet for 

kommunene, plassering av 

bom – og hva som skjer 

dersom Lunner og Gran sier 

nei til sammenslåing.  
- Med stortingsflertallet i 

ryggen vil jeg nok si at 

denne gangen går ikke 

reformen over, sa Sanner.  
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1. Orientering fra møtet hos Fylkesmannen v/Liv Solveig Alfstad 

2. Ny framdriftsplan – orientering v/ Jarle Snekkestad 

3. Innbyggerundersøkelse – gjennomgang av spørreskjemaet v/Stine Røen 

4. Kommunen som demokratisk arena – gruppearbeid 

5. Kort oppsummering av SWOT’en – forberedelse kommunestyrets møte 14.04.2015 

v/Mona Sæter Harefallet 

6. Eventuelt 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 17. mars 2015. 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Vigdis Hagenborg 
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