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1.  Innledning 
Dette dokumentet er ment å være et verktøy for kommunereformprosessen for Nordre Land 

kommune og Søndre Land kommune.  På bakgrunn av prosessen skal kommunestyrene ta stilling til 

om de vil anbefale en eventuell sammenslåing. En intensjonsplan er nyttig og antagelig nødvendige 

fordi det i forbindelse med en kommunesammenslåing er mange spørsmål av politisk karakter som 

utredninger ikke kan gi svar på. Utredningene kan derimot bidra til å skape en bedre forståelse for 

dagens situasjon og de utfordringer kommunene står overfor fremover.   

Dette kan dreie seg om ulike temaer og problemstillinger knyttet til befolknings- og næringsutvikling, 

økonomi, tjenesteproduksjon, forvaltning og myndighetsutøvelse, samfunnsutvikling og demokrati. 

Videre kan utredningene si noen om potensielle fordeler og ulemper en kommunesammenslåing kan 

gi på ulike områder. Hvordan man velger å håndtere de muligheter en kommunesammenslåing gir, vil 

imidlertid være avhengig av politiske prioriteringer.  

Intensjonsplanen vil vært viktige for å tydeliggjøre fra politisk hold hva man ønsker å oppnå ved en 

eventuell sammenslåing. Intensjonsplanen sier noe om hvilke visjoner, mål og satsningsområder den 

nye kommunen har. I tillegg er det en del temaer i Inndelingsloven kommunene må ta hensyn til.  

2. Bakgrunn 
Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform. Formålet med reformen er å 

skape robuste kommuner som skal være i stand til å håndtere framtidens velferdsoppgaver på en 

god måte. Kommunene skal få flere og nye oppgaver. Kommunestyrene har konkludert med at 

Nordre og Søndre Land kommuner vil være bedre rustet til å møte framtida som én ny kommune. 

Ved positive vedtak om å etablere en ny kommune i Land, vil søknad bli sendt Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. Under forutsetning av godkjenning av søknaden og planen for 

etablering, etableres den nye kommunen fra 1. januar 2020. I henhold til inndelingsloven opprettes 

en fellesnemnd med overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring. 

Nordre Land kommune og Søndre Land kommune gjorde følgende vedtak i oktober/november 2015: 

Vedtak Nordre Land 17.11.15: 

1. Nordre Land kommunestyre ber forhandlingsutvalget jobbe videre med sikte på 
etablering av en intensjonsavtale med Søndre Land kommune om en framtidig 
kommunesammenslåing. 
 
2. Intensjonsavtalen bør inneholde: 

a) Sammenslåingstidspunktet 
b)  Avklaring rundt kommunesenter 
c)  Avklaring rundt kommunevåpen 
d)  Avklaring rundt kommunenavn 
e) Størrelse på kommunestyret 
f) Strukturen på tjenestetilbudet i kommunesenteret og andre steder i kommunen 
g) Tanker rundt utvikling av den nye kommunen/Visjon og mål for en ny kommune 

 
3. Intensjonsavtalen legges fram for kommunestyret til godkjenning og avgjørelse om 
videre prosess i februar 2016. 
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Vedtak i Søndre Land 16.11.15: 

1. Søndre Land kommune ønsker å fortsette kommunereformprosessen i tråd med vedtak i 
kommunestyret 22.06.15 - sak 27/15 og kommunestyret 28.10.15 – sak 65/15.  
 
2. Forhandlingsutvalget fra kommunene gis i oppdrag å utarbeide forslag til en intensjonsavtale som 
skal legges fram for kommunestyrene for behandling i februar 2016.  
 
3. Intensjonsavtalen skal inneholde følgende temaer:  

 Kommunenavn, kommunevåpen og administrasjonssenter  

 Visjon og mål for ny kommune  

 Prinsipper for sammenslåingsprosessen  

 Organisering av lokaldemokrati  

 Struktur og kvalitet på tjenestetilbud  

 Samlede ressurser. Penger på bok, investeringer, skatter og avgifter, tilstand bygg og anlegg  

 Samfunnsutvikling. Demografi, klima, miljø, samferdsel, arealplanlegging, næringsutvikling 
mm.  

 Arbeidsgiverpolitikk  

 
Forhandlingsutvalget får fullmakt til å endre innholdet i intensjonsavtalen.  
 
5. Forhandlingsutvalget gis i oppdrag å utarbeide et forslag til innbyggerdialog og 
innbyggermedvirkning som legges fram for kommunestyrene samtidig med intensjonsavtalen. 
Spørsmålet om kommunene skal avholde rådgivende folkeavstemning avgjøres av den enkelte 
kommune i forbindelse med kommunestyrets behandling av intensjonsavtalen i februar 2016.  
 
6. Forhandlingsutvalget gis fullmakt til å avgjøre om det skal utarbeides et framtidsbilde parallelt 
med at det utarbeides en intensjonsavtale.  
 

7. Søndre Land kommune slutter seg til framdriftsplanen som det forrige forhandlingsutvalget kom 

fram til i sitt møte 22.09, og som er gjengitt i saken.   
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3. Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Nordre og 

Søndre Land kommuner - Intensjonsplan 

3.1 VISJON OG MÅL FOR DEN NYE KOMMUNEN 
Stortingets mål for kommunereformen er blant annet å styrke lokaldemokratiet og gi større 
kommuner flere oppgaver. Videre skal innbyggerne sikres gode og likeverdige tjenester, og 
kommunene skal være bærekraftige og økonomisk solide i de neste 20 – 30 årene. Kommunene skal 
ha et helhetlig og samordnet samfunnsutviklingsperspektiv.  

Visjon 

Visjonen i Nordre Land er Ekte Landsbyliv og levende grender, mens Søndre Land har Levende og 
landlig. 

Mål og strategier 

  VISJON:  

Ikke ferdigstilt. Kommunenes verdier i dag vurderes som del av visjonen: 

SLK: Respekt, tillit, mot 

NLK: Åpen, offensiv, ansvarlig 

(Arbeidsgruppen jobber videre med å utarbeide/ferdigstille dette. Bør være klar primo 
februar). 

 

Land kommune legger disse målene til grunn: 

 en positiv befolkningutvikling med balansert sammensetning 

 et mangfoldig arbeidsmarked 

 godt barnehage, skole, helse- og velferdstilbud 

 landsbypreg og urbane kvaliteter i Dokka og Hov 

 godt kollektivtilbud mellom Dokka, Hov, Gjøvik og Raufoss 
 

For å oppnå dette prioriterer kommunen disse strategiene:  

 tiltak for å være en attraktiv bo- og aktivitetskommune for folk i alle livets faser. 

 aktiv næringsutvikling med særlig vekt på bruk av de lokale ressursene; skog, Synnfjell og 
Randsfjorden. 

 å ta i bruk det beste fra begge kommuner slik at Land kommune er en rasjonell og 
effektiv organisasjon.   
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3.2 KOMMUNENAVN OG SYMBOLER 
Kommunens navn er Land og etableres fra 1.1.2020. 

Kommunens øverste politiske organ benevnes kommunestyre. 

Etter at søknad om å etablere en ny kommune er sendt, igangsettes det en prosess for utarbeidelse 

av nytt kommunevåpen, nytt ordførerkjede, visuell profil og kommunens øvrige symboler. 

3.3 PRINSIPPER FOR Å ETABLERE LAND KOMMUNE  
Nordre og Søndre Land kommuner har mange fellestrekk, er ulike på enkelte områder, men 

likeverdige i arbeidet med å etablere kommunen. 

Land kommune skal etableres, driftes og videreutvikles med utgangspunkt i hver av de gamle 

kommunenes tradisjoner, fortrinn, sterke sider og utfordringer. Struktur, organisasjonskultur og 

systemer skal vektlegges, og utvikling av lokaldemokrati skal gis høy prioritet. Samarbeidet om å 

etablere en ny kommune skal preges av likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted. 

Spørsmål om eventuelle grensejusteringer håndteres i samsvar med tilsvarende vedtak i 

kommunestyrene i berørte nabokommuner. 

Kommunen skal tilhøre Gjøvikregionen. 

4. TJENESTETILBUDET OG TJENESTEUTVIKLING 

4.1 Generelt 
Fellesnemnda (se pkt. 7) vil ha det overordnede ansvaret for å sikre at Land kommune etableres med 

effektive løsninger tilpasset sin størrelse.  

Etablering av kommunen vil kunne frigjøre økonomiske midler, hovedsakelig ved 

virksomhetsovergripende felles- og administrative funksjoner. Fram til den nye kommunen er 

etablert skal kommunene informere hverandre, og prosjektleder (se pkt. 7), før tilsetting i 

lederstillinger og spesialiststillinger. Kommunene skal også legge vekt på samarbeid der det er mulig. 

4.2 Lokalisering 
 Ingen skoler, eldresentra, barnehager eller lignende skal legges ned eller sentraliseres som 

følge av at vi oppretter en større felles kommune. Også i framtida vil det imidlertid skje 

strukturendringer, men det vil skje uavhengig av kommunens størrelse. 

 Kommunesenteret skal være Dokka. 

 Eksisterende kommunal bygningsmasse benyttes på en hensiktsmessig måte.  

 Øvrige lokaliseringsspørsmål avklares i den videre prosessen. 

 Det skal være en balansert fordeling av arbeidsplasser mellom de tidligere kommuner.  

 

4.3 Frivillighet 
 Frivillighet er en grunnpilar i kommunen og lokalt engasjement og frivillig arbeid stimuleres. 
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4.4 Tjenesteutvikling 
 Innbyggerne skal sikres best mulige tjenester ut fra brukernes behov og tilgjengelige 

ressurser. 

 Kommunen skal være i fremste rekke i kommunesektoren når det gjelder utvikling og 

innovasjon. 

 Kommunen har kvalifiserte og myndiggjorte medarbeidere og ledere som har en helhetlig og 

tverrfaglig tilnærming til innbyggernes behov.  

 Kommunen ivaretar habilitet i saksbehandling og myndighetsutøvelse og sikrer rettsikkerhet 

for innbyggerne. 

 Kommunen har engasjerte og ansvarlige folkevalgte som er opptatt av tjenesteutvikling 

4.5 Skole og barnehage 
 Kommunen skal være offensiv når det gjelder barnehage- og skoleutvikling. 

 Alle garanteres barnehageplass. 

 Elevenes skoleresultater skal mist ligge på landsgjennomsnittet og det skal være et godt 
skolemiljø med nulltoleranse for mobbing.  

 Flest mulig av de som går ut av ungdomsskolen skal ha fullført videregående skole med 
bestått i alle fag (innen fem år etter avsluttet ungdomsskole).  

4.6 Helse og omsorg 
 Kommunen skal være en foregangskommune innen forebygging, rehabilitering, 

livsmestring og velferdsteknologi 
 Spesialistfunksjoner samlokaliseres for å sikre sterke fagmiljøer med relevant kompetanse.  

 Allerede vedtatte utbyggingsplaner for sykehjem, omsorgsboliger og bo- og servicesentra 

skal være førende for den nye kommunen.  

4.7 Kultur 
 Det skal legges til rette for mangfoldige kulturopplevelser i hele kommunen  

 Det lokale kulturlivet herunder lag og foreninger, skal inspireres og understøttes 

4.8 Interkommunalt og regionalt samarbeid 
 Samarbeidsavtaler om interkommunale tjenester gås igjennom med sikte på at 

kommunen, der det er rasjonelt, selv produserer tjenester til sine innbyggere. 

 Kommunen skal videreutvikle det regionale samarbeidet med naboregionene.  
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5. SAMFUNNSUTVIKLING 
Kommunen skal bidra til god samfunnsutvikling og legge til rette for økt bolyst, verdiskaping og vekst.  

Bygdelivet, landsbypreget og de urbane kvalitetene er verdier som spesielt nye innbyggere setter pris 

på.  

5.1 Økt bolyst 
 Kommunen skal satse på stedsutvikling 

 Kommunen skal jobbe aktivt med omdømmebygging 

 Kommunen skal satse på fysisk tilrettelegging blant annet gjennom sentrumsnære 

leiligheter 

 Kommunen skal gi gode kommunale tjenester 

5.2 Næringsutvikling 
 Næringsutvikling skal ha høy prioritet i den nye kommunen og avklares gjennom 

utarbeidelse av en næringsplan sammen med lokalt næringsliv. Slikt planarbeid 

iverksettes så raskt som mulig etter at ny kommune er etablert. 

 Næringsutviklingen legger særlig vekt på bruk av de lokale fortrinn og ressurser som 

skogen, Synnfjellet og Randsfjorden. 

 Næringsdrivende og innbyggere skal møte en positiv og profesjonell holdning fra 

kommunens politikere og ansatte. 

 Kommunen skal være en aktiv medspiller i regionalt næringsutviklingsarbeid. 

 Dokka videregående skole skal være en attraktiv skole med høy kvalitet og interessante 

utdanningstilbud med nært samarbeid med kommunen og næringsliv. 

5.3 Miljø, energi og klima 
 Den nye kommunen skal legge til rette for en arealbruk med gode løsninger for 

energisparing og redusert utslipp av klimagasser, med blant annet energieffektive bygg 
og alternative energiløsninger.  

 Bedret kollektivtilbud og økt satsning på bygging av gang- og sykkelveier prioriteres. 

 Miljø, energi og klima skal vektlegges i kommunens planlegging og saksbehandling. Dette 
skal komme til uttrykk ved rådgivning til eksterne aktører og kommunens egne valg av 
byggeløsninger og renovasjon med mer. 

5.4 Samfunnssikkerhet og beredskap 
 Den nye kommunen skal ha planer som sikrer god samfunnssikkerhet og beredskap. 

 Hendelser og kriser skal håndteres slik at konsekvensene blir minst mulig.  

5.5 Arealbruk 
 Kommunens store arealressurser skal nyttiggjøres slik at det er attraktivt å bo og virke i 

hele kommunen – både i sentrumsområder og grender.  
 Gjennom helhetlig areal- og transportpolitikk skal det legges opp til en effektiv, 

bærekraftig og framtidsrettet arealpolitikk hvor matjord, naturmangfold, vassdrag og 
kulturlandskap sikres. 

5.6 Samferdsel 
 Den nye kommunen skal arbeide aktivt for å sikre en bedre vegstandard på kommunale 

og fylkeskommunale veier til og fra vår kommune og innen kommunen.. 
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 Styrking av kollektivtilbudet skal gis høy prioritet, spesielt mellom kommunesentrene. 

 Den nye kommunen skal bidra i det regionale Stor Oslo nord samarbeidet og løfte 

prioriteringen av FV34. 

6. LOKALDEMOKRATI 

6.1 Vedtak om etablering av ny kommune 
Kommunene planlegger vedtak om å etablere Land kommune i juni 2016. Kommunene gjennomfører 

før dette en samtidig folkeavstemming, med stemmerettsalder 16 år, i april-mai 2016.  

6.2 Politisk organisering fram til og med 31. desember 2019 
Samtidig som det vedtas å søke om å etablere en ny kommune, oppretter kommunestyrene i de to 

kommunene en fellesnemnd og et partssammensatt utvalg for sammenslåingsprosessen.  

Fellesnemnda oppnevnes i medhold av inndelingsloven § 26. 

Fellesnemnda skal bestå av 15 personer, henholdsvis 8 fra Nordre Land og 7 fra Søndre Land. Det skal 

velges varamedlemmer til nemnda. 

Fellesnemnda skal ha følgende mandat: 

• Fellesnemnda skal utrede og komme med forslag til politisk organisering i den nye 

kommunen. Den politiske organiseringen vedtas av det nye kommunestyret i konstituerende 

møte i oktober 2019 (se under). 

• Fellesnemnda skal ansette prosjektleder for å etablere en ny kommune. Fellesnemnda 

vurderer om prosjektleder også forutsettes å bli rådmann i den nye kommunen. 

• Fellesnemnda skal orienteres om prosjektleders innstilling til organisering av den øverste 

administrative ledelse. 

• Fellesnemnda skal se til at regler og avtaler om ansattes og tillitsvalgtes medvirkning og 

medbestemmelse blir ivaretatt. 

• Fellesnemndas medlemmer skal også utgjøre arbeidsgivers representanter i 

partssammensatt utvalg for sammenslåingsprosessen. 

• Fellesnemnda skal etterspørre og avklare alle prinsipielle forhold vedrørende å etablere 

kommunen. 

• Kommunene har i perioden fram til 31. desember 2019 ansvar for sin ordinære drift, men 

spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen skal først drøftes i fellesnemnda. 

• Fellesnemnda har ansvar for å forberede budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023. Det 

er imidlertid det nye formannskapet som skal avgi budsjettinnstilling til det nye 

kommunestyret. 

• Fellesnemnda skal søke å oppnå konsensus i alle avgjørelser. Ved uenighet skal fellesnemnda 

vurdere om spørsmålet kan utsettes til etter at nytt kommunestyre er konstituert. Forhold 

som likevel vurderes som nødvendig å ta stilling til avgjøres med alminnelig flertall. 

 

Partssammensatt utvalg for sammenslåingsprosessen skal fra arbeidsgiversiden bestå av 

fellesnemndas medlemmer. Fra arbeidstakersiden oppnevner de ansatte 6 medlemmer; 3 fra hver 

kommune.   

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://img6.custompublish.com/getfile.php/539498.1116.dxauacercu/Kommunev%C3%A5pen%2Bfor%2BNordre%2BLand.gif&imgrefurl=http://www.nordre-land.kommune.no/kommunevaapen-for-nordre-land.537116-86430.html&docid=nwVH6CjCYzmSFM&tbnid=GpHN1YZEi0bbRM:&w=720&h=900&ei=owIAVvXUBIG3sgHVh4H4DA&ved=0CAIQxiBqFQoTCLWy88GaiMgCFYGbLAod1UMAzw&iact=c&ictx=1
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Prosessen for ansettelse av prosjektleder og ny rådmann, herunder hvordan tillitsvalgte skal 
inkluderes på en god måte, skal behandles av partssammensatt utvalg. Organet skal behandle saker 
som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Videre skal 
partssammensatt utvalg gi uttalelse i saker som vedrører overordnede personalpolitiske spørsmål, 
retningslinjer og planer i forbindelse med å etablere kommunen. 
 

6.3 Politisk organisering fra 1. januar 2020 
Funksjonsperioden for kommunestyrene i Nordre og Søndre Land kommuner varer inntil tidspunktet 

for etableringen av den nye kommunen. Etter kommunestyrevalget i 2019 er de tidligere 

kommunestyrenes fullmakter avgrenset til det som er nødvendig for å avslutte virksomheten i de 

eksisterende kommunene.  

Tilsvarende er funksjonsperioden for fellesnemnd og partssammensatt utvalg fram til og med 31. 

desember 2019. 

Kommunestyret i Land kommune skal ha 27 medlemmer, og formannskapet skal ha 9 medlemmer. 

Det avholdes valg til kommunestyre i den nye kommunen i september 2019. Det nyvalgte 

kommunestyret innkalles til konstituerende møte i løpet av oktober 2019. Her stadfestes/velges 

sammensetning av formannskap, utvalg og posisjoner for den nye kommunen. I desember 2019 

gjennomføres første møte for å vedta budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. 

Formannskapet for Land kommune har sitt første møte i november 2019 for å kunne avgi innstilling i 

budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023. 

 

7. KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER 
 

7.1 Overordnede ambisjoner for den nye kommunen som arbeidsgiver 
Den nye kommunen vil ha ca 1.500 ansatte og blir en betydelig arbeidsgiver i regionen. Den nye 

kommunens arbeidsgiverpolitikk skal bidra til at kommunen framstår med forutsigbare og 

forpliktende retningslinjer for de ansatte. Den skal danne grunnlag for en sunn og god 

organisasjonskultur som er nedfelt i et felles verdifundament for folkevalgte, ledere, medarbeidere 

og tillitsvalgte. Det er viktig at det er et godt samspill mellom administrasjonen og tillitsvalgte. 

Prosessen skal benyttes som en mulighet til å utvikle og forankre en felles arbeidsgiverpolitikk og 

organisasjonskultur.       

Felles overordnede ambisjoner   

Kommunenes arbeidsgiverpolitiske strategier og dokumenter vektlegger stort sett de samme 

utfordringene og mulighetene for kommunene, og de fleste målområdene er felles. Utfordringen er å 

prioritere de viktigste ambisjonene for arbeidsgiverpolitikken.  

Arbeidsgruppen samles om følgende ambisjoner: 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://img6.custompublish.com/getfile.php/539498.1116.dxauacercu/Kommunev%C3%A5pen%2Bfor%2BNordre%2BLand.gif&imgrefurl=http://www.nordre-land.kommune.no/kommunevaapen-for-nordre-land.537116-86430.html&docid=nwVH6CjCYzmSFM&tbnid=GpHN1YZEi0bbRM:&w=720&h=900&ei=owIAVvXUBIG3sgHVh4H4DA&ved=0CAIQxiBqFQoTCLWy88GaiMgCFYGbLAod1UMAzw&iact=c&ictx=1
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Arbeidsgiverpolitikken i en ny storkommune skal 

 Føre til at kommunen har attraktive, helsefremmende arbeidsplasser som gir tjenester av 

høy kvalitet med innbyggeren i fokus.    

 Bidra til nyskapende, sterke og utviklende fagmiljøer.    

 Føre til at innbyggere og brukere er fornøyde med kommunens tjenester. 

Tjenesteproduksjonen skal ha brukernes behov i sentrum.   

 Kjennetegnes ved klar og tydelig ledelse, både politisk og administrativt.  

 Evne å rekruttere, utvikle og beholde kompetente arbeidstakere.   

 Bygge på samarbeid, involvering og medbestemmelse mellom ledelse og medarbeidere på 

alle nivåer.   

 Gjenspeile et moderne samfunn hvor det arbeides for å fremme fleksibilitet, inkludering, 

mangfold og likeverd.   

 Bygge på prinsipper om åpenhet rundt lønns og arbeidsvilkår.  

 Bidra til at det arbeides profesjonelt på alle arenaer for å nå kommunens mål.  

 

7.2 Nåværende ansattes rett til stilling i den nye kommunen 
Kommunesammenslåinger innebærer at to eller flere kommuner rettslig sett opphører samtidig som 

det etableres en ny kommune, Inndelingslova § 3, første ledd. Det etableres et nytt rettssubjekt. 

Reglene for virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven kap. 16 kommer til anvendelse for de 

ansatte i alle kommuner som slår seg sammen.  

Det skal ikke sies opp ansatte med bakgrunn i etablering av ny kommune.  

Den nye kommune vil kunne gjennomføre nedbemanningsprosesser i henhold til de bestemmelser 

som gjelder for slike prosesser i lov- og avtaleverk. Ut over avtaleverket vil de ansatte være sikret et 

ansettelsesforhold i ett år fram i tid fra sammenslåingstidspunktet.   

8. INVESTERINGSPROSJEKTER 
Investeringsprosjekter innarbeidet i de tidligere kommunenes økonomiplaner når søknad om å 

etablere en ny kommune vedtas, prioriteres i den nye kommunens budsjett og økonomiplan. Det er 

en forutsetning at prosjektene er fullfinansiert i balansert budsjett og økonomiplan. 

9. INFORMASJON 
Innbyggere og ansatte i begge kommunene gis god informasjon mens prosessen pågår og fram til 

kommunen er etablert. Det utarbeides felles strategi for ekstern informasjon fram til kommunen er 

etablert.  

Det lages en felles strategi for informasjon til ansatte. Denne strategien skal utvikles i samråd med 

tillitsvalgte og behandles i det partssammensatte utvalget. 

9.1 Kommunikasjonsplan 
Kommunen skal leve med vedtaket om kommunestruktur i mange år. En bred, grundig og åpen 

involvering av innbyggerne gir legitimitet og sikrer at kommunestyrets beslutning blir fattet på best 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://img6.custompublish.com/getfile.php/539498.1116.dxauacercu/Kommunev%C3%A5pen%2Bfor%2BNordre%2BLand.gif&imgrefurl=http://www.nordre-land.kommune.no/kommunevaapen-for-nordre-land.537116-86430.html&docid=nwVH6CjCYzmSFM&tbnid=GpHN1YZEi0bbRM:&w=720&h=900&ei=owIAVvXUBIG3sgHVh4H4DA&ved=0CAIQxiBqFQoTCLWy88GaiMgCFYGbLAod1UMAzw&iact=c&ictx=1
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mulig grunnlag. I tillegg sier Inndelingsloven at kommunene bør innhente innbyggernes synspunkter 

om kommunesammenslåing. For å sikre bred medvirkning fra alle innbyggergrupper, med hensyn til 

kjønn, alder, geografi, interesser o.l., vil kommunene benytte varierte metoder og gjennomføre flere 

ulike tiltak. 

I omstillingsprosesser med mange berørte, slik en kommunesammenslåing er, vil informasjons- og 

kommunikasjonsbehovet være ekstra stort. Erfaringene fra tidligere sammenslåinger viser at 

kommunen ikke må undervurdere betydningen av informasjon og dialog om 

sammenslåingsprosessen. Prosessen består av en rekke faser, der mange forhold og spørsmål blir 

berørt. Derfor er det viktig å prioritere et løpende informasjons- og kommunikasjonsarbeid. 

Informasjonsbehovet skal ikke undervurderes og det er også viktig å informere om at det ikke er noe 

å informere om. 

Rapporten Å bygge en ny kommune viser at formidling, dialog og informasjonshåndtering underveis 

til dels har vært undervurdert.  

Mangelfull informasjon og dialog kan føre til negativt fokus, med uheldige følger for prosessen. 

Derfor er det viktig å få på plass et system for informasjonshåndtering og kommunikasjon så tidlig 

som mulig.  Det bør settes av tilstrekkelig med tid og ressurser til å følge dette opp. Aktiv informasjon 

og medvirkning i en tidlig fase kan bidra til økt engasjement og debatt. Dette kan gi større legitimitet 

til prosessen og eierskap til den nye kommunen. 

Mål med kommunikasjonsplanen 

Målet med og kommunikasjonsplanen er å skape en felles forståelse og oversikt over aktuelle 

kommunikasjonstiltak. 

9.2 Kommunikasjonspolicy 
Kommunikasjonen skal i størst mulig grad følge de fire prinsippene for statlige 

kommunikasjonspolitikk: 

Åpenhet 

Legge til rette for en åpen og opplyst samfunnsdebatt. Ha god dialog med media og sikre dem og 

innbyggerne innsyn. 

Medvirkning 

Det skal legges til rette for innbyggernes medvirkning og medinnflytelse. Vi skal aktivt dele 

informasjon og opprette fysiske møteplasser og elektroniske kanaler slik at innbyggerne får mulighet 

til å fremme sine synspunkter. 

Inkludering 

Vi skal etterstrebe å nå alle berørte parter med relevant informasjon. Vi skal tilpasse informasjon og 

kommunikasjon til de berørte målgruppene. 

Aktiv 

Vi skal aktivt, raskt og i tide gi korrekt og aktuell informasjon. Vi skal aktivt sørge for at informasjon 

deles eller kan deles. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://img6.custompublish.com/getfile.php/539498.1116.dxauacercu/Kommunev%C3%A5pen%2Bfor%2BNordre%2BLand.gif&imgrefurl=http://www.nordre-land.kommune.no/kommunevaapen-for-nordre-land.537116-86430.html&docid=nwVH6CjCYzmSFM&tbnid=GpHN1YZEi0bbRM:&w=720&h=900&ei=owIAVvXUBIG3sgHVh4H4DA&ved=0CAIQxiBqFQoTCLWy88GaiMgCFYGbLAod1UMAzw&iact=c&ictx=1
https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/filer/1626.pdf


Kommunereform prosess          

13 
 

9.3 Mål 

 
Hva vil vi oppnå?  

Prosessens hovedmål er: «Å gjennomføre en prosess som gir økt innsikt i spørsmål om framtidig 

kommunestruktur og regionens utviklingsmuligheter. Utarbeide gode beslutningsgrunnlag for senere 

politiske strukturvedtak i to av kommunene i Gjøvikregionen. 

Dette oppnår vi ved: 

• Å skape forståelse for utredningen og engasjement for saken. 

• Legge til rette for at korrekt og oppdatert informasjon er tilgjengelig i kommunene. 

• Bidra til å formidle en balansert helhet ved å være tydelige og etterrettelige. 

• Tydeliggjøre på hvilken måte og når innbyggerne har anledning til å påvirke de endelige 

beslutningene. 

9.4 Målgrupper 
Hvem skal vi si det til?  

Spørsmålet om kommunesammenslåing er et viktig spørsmål som inkluderer mange og sammensatte 

målgrupper. Følgende målgrupper er viktige: 

• Forhandlingsutvalget og prosessmedarbeidere 

• Egne ansatte 

• Tillitsvalgte 

• Politikere 

• Næringsliv 

• Innbyggere 

• Ungdom 

• Barnefamilier 

• Lag og foreninger 

• (Oppland Arbeiderblad) 

Av disse er det ønskelig at følgende målgrupper prioriteres: 

• Egne ansatte/tillitsvalgte 

• Innbyggere 

• Næringsliv 

Hovedbudskapet til de ulike målgruppene bør være likt, men detaljeringsgraden kan tilpasses de 

ulike målgruppenes behov. 

 

Det er viktig å benytte flere kanaler for å gi informasjon og for å kommunisere. Hvilken kanal som 

benyttes tilpasses målgruppen som ønskes å nå. Det er viktig at det i tillegg til informasjon, drives 

utstrakt dialog for å få belyst et bredt utvalg temaer og få innspill underveis i prosessen. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://img6.custompublish.com/getfile.php/539498.1116.dxauacercu/Kommunev%C3%A5pen%2Bfor%2BNordre%2BLand.gif&imgrefurl=http://www.nordre-land.kommune.no/kommunevaapen-for-nordre-land.537116-86430.html&docid=nwVH6CjCYzmSFM&tbnid=GpHN1YZEi0bbRM:&w=720&h=900&ei=owIAVvXUBIG3sgHVh4H4DA&ved=0CAIQxiBqFQoTCLWy88GaiMgCFYGbLAod1UMAzw&iact=c&ictx=1
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9.5 Budskap 
Hva skal vi si? 

Hovedbudskap i fase 1: 

• Kartleggingen er i gang. Kan en ny kommunestruktur endre mulighetene i Land og 

Gjøvikregionen? 

• Kommunene er pålagt å utrede. Nordre Land og Søndre Land har besluttet å gjennomføre en 

utredning. Søndre Land har også besluttet å utrede med Gjøvik og Toten kommunene.   

• I februar 2016 vedtas det om Søndre/Nordre Land skal fortsette utredningen med begge 

alternativene.  

• Kommunene ønsker at innbyggerne engasjerer seg i saken. Fakta og informasjon om 

prosessen gjøres tilgjengelig. 

9.6 Virkemidler 

Hvordan skal vi si det? 

Eksisterende virkemidler og kanaler bør benyttes. Ingen nye kanaler bør opprettes dersom det ikke 

er tilstrekkelig med ressurser som kan følge opp henvendelser og innspill. 

Følgende kanaler benyttes i første fase: 

• Felles nettside (lignende Gran/Lunner) 

• Kommunens nettsider 

• Kommunens intranett 

• Gjøvikregionens nettsider 

• Media (OA, kommunale publikasjoner) 

• Presentasjonsmateriell/ formidlingspakke/nyhetsbrev til nett 

• Møter 

• Sosiale medier (FB) 

• Rådgivende folkeavstemning 

• Eventuelt flere innbyggerundersøkelser 

Etter at det politiske forhandlingsutvalget eventuelt leverer sin utredning med forslag om 

sammenslåing, sender kommunene ut en felles informasjonsbrosjyre til alle husstander. 

9.7 Milepæler 
Fylles ut av hver kommune. 

Dato Hendelse Sted  

Desember 2015 Kommunestyremøte   

 Felles nettside publisert    

 Formidlingspakke ferdig   

Januar 2016 Nyhetsbrev   

Februar  Kommunestyremøter 
(felles) 

Bjørnen, Odnes  

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://img6.custompublish.com/getfile.php/539498.1116.dxauacercu/Kommunev%C3%A5pen%2Bfor%2BNordre%2BLand.gif&imgrefurl=http://www.nordre-land.kommune.no/kommunevaapen-for-nordre-land.537116-86430.html&docid=nwVH6CjCYzmSFM&tbnid=GpHN1YZEi0bbRM:&w=720&h=900&ei=owIAVvXUBIG3sgHVh4H4DA&ved=0CAIQxiBqFQoTCLWy88GaiMgCFYGbLAod1UMAzw&iact=c&ictx=1
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9.8 Kommunikasjonstiltak 
Aktuelle tiltak i første fase vil være: 

• Informasjon på kommunenes nettsider (nlk.no og slk.no) og intranettene 

• Utfyllende informasjon på den felles nettsiden 

• Nyhetsbrev om første fase 

• Temamøter/andre møter 

• Informasjonspakke til ledere (PP-presentasjon og faktaark) 

• Mediekontakt 

  

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://img6.custompublish.com/getfile.php/539498.1116.dxauacercu/Kommunev%C3%A5pen%2Bfor%2BNordre%2BLand.gif&imgrefurl=http://www.nordre-land.kommune.no/kommunevaapen-for-nordre-land.537116-86430.html&docid=nwVH6CjCYzmSFM&tbnid=GpHN1YZEi0bbRM:&w=720&h=900&ei=owIAVvXUBIG3sgHVh4H4DA&ved=0CAIQxiBqFQoTCLWy88GaiMgCFYGbLAod1UMAzw&iact=c&ictx=1
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9.9 Tiltaksplan 

Målgruppe Budskap Tiltak/virkemiddel Tid Mål 
Egne ansatte - Kartleggingen er i 

gang. Kan en ny 
kommunestruktur 
endre mulighetene 
i Land og 
Gjøvikregionen? 
 
- Kommunene er 
pålagt å utrede. 
Nordre Land og 
Søndre Land har 
besluttet å 
gjennomføre en 
utredning. Søndre 
Land har også 
besluttet å utrede 
med Gjøvik og 
Toten 
kommunene.   
 
- I februar 2016 
vedtas det om 
Søndre/Nordre 
Land skal fortsette 
utredningen med 
begge 
alternativene. 
 
- Kommunene 
ønsker at 
innbyggerne 
engasjerer seg i 
saken. Fakta og 
informasjon om 
prosessen gjøres 
tilgjengelig. 

 Internett/intranett 

 Interne møter 

 Møter med ledere, tillitsvalgte, 
ansatte og vernetjeneste 

 Informasjon/ 
presentasjonsmateriell 

 Mediekontakt 

?  Informere 

 Engasjere 

 Involvere 

Innbyggere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Kartleggingen er i 
gang. Kan en ny 
kommunestruktur 
endre mulighetene 
i Land og 
Gjøvikregionen? 
 
- Kommunene er 
pålagt å utrede. 
Nordre Land og 
Søndre Land har 
besluttet å 
gjennomføre en 
utredning. Søndre 
Land har også 
besluttet å utrede 
med Gjøvik og 
Toten 

 Internett 

 Temamøter 

 Media 

 Kommunale publikasjoner 

 Sosiale medier 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

November - 
februar2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informere 

 Engasjere 
 Involvere 
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Næringslivet 

kommunene.   
 
- I februar 2016 
vedtas det om 
Søndre Land skal 
fortsette 
utredningen med 
begge 
alternativene. 
 
- Kommunene 
ønsker at 
innbyggerne 
engasjerer seg i 
saken. Fakta og 
informasjon om 
prosessen gjøres 
tilgjengelig. 
 
Kommunene 
ønsker å involvere 
næringslivet i 
kartleggingen av 
kommunereformen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Landsbyrådet 
 Temamøter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
November - 
februar2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informere 

 Engasjere 
 Involvere 

 

Prosjekt-
medarbeidere 

  Interne møter   

Politikere   Internett 

 Media 

  

Ungdom   Ungdomsarrangement Desember/januar  

Barnefamilier   Internett 

 FAU 

  

Media   Oppslag om saken 

 Internett 

  

Lag og 
foreninger 

  Temamøte   

 

9.10 Aktuelle lenker 
Råd og tips om informasjon og kommunikasjon i kommunereformprosessen finnes her:  

Informasjon og kommunikasjon i kommunereformprosesser (regjeringen.no) 

Medvirkning i kommunereformen (distriktssentere.no) 

Formidlingspakke - her er et eksempel på hvordan de gjorde det i Nord-Trønderlag. 

  

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://img6.custompublish.com/getfile.php/539498.1116.dxauacercu/Kommunev%C3%A5pen%2Bfor%2BNordre%2BLand.gif&imgrefurl=http://www.nordre-land.kommune.no/kommunevaapen-for-nordre-land.537116-86430.html&docid=nwVH6CjCYzmSFM&tbnid=GpHN1YZEi0bbRM:&w=720&h=900&ei=owIAVvXUBIG3sgHVh4H4DA&ved=0CAIQxiBqFQoTCLWy88GaiMgCFYGbLAod1UMAzw&iact=c&ictx=1
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrati/kommunen-og-innbyggerne/informasjon-og-kommunikasjon-mellom-kommune-og-innbyggerne/id2425537/
http://distriktssenteret.no/kommunereformen/
http://distriktssenteret.no/2015/02/16/formidlingspakke-ungdom/
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9.11 Framdriftsplan kommunikasjon 
Det legges her i første omgang fram en framdriftsplan fram til sommeren 2016.  

Oppgave November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni 

Kommunikasjonsplan         

Temamøter    X X    

Ungdomsarrangement     X    

Kommunestyrevedtak    X     

Rådg.folkeavstemning      X   

Kommunestyrevedtak        X 

10. Fremdriftsplan reformprosessen (forhandlingsutvalgets) 
Antall møter og tidspunkter for møter i forhandlingsutvalget og eventuelle arbeidsgrupper må 

avklares. 

Tid Nordre Land Søndre Land Nasjonalt 

November Kommunens utredning om 

ståsted og alternativ legges 

frem for kommunestyret 

(kst) 

Kommunens utredning om ståsted 

og alternativ legges frem for 

kommunestyret (kst) 

 

Desember Veien videre sak til kst Veien videre sak til kst Forslag til nytt 

inntektssystem 
Januar    

Februar Veien videre sak til kst Veien videre sak til kst 15/2  

Mars    

April Veien videre sak til kst Veien videre sak til kst 11/4  

Mai Veien videre sak til kst Veien videre sak til kst 23/5 Vedtak om nytt 

inntektssystem 
Juni Endelig ja eller nei  

– sak til kommunestyre 

20/6 

Endelig ja eller nei  

– sak til kommunestyre 20/6 
Stortingsbehandling av 

ny kommune struktur. 

Lovproposisjon: Nye 

oppgaver 

 

Alle kommunestyremøtene frem til sommeren 2016 vil ha en type sak om reformen, enten som 

beslutninger eller orienteringer. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://img6.custompublish.com/getfile.php/539498.1116.dxauacercu/Kommunev%C3%A5pen%2Bfor%2BNordre%2BLand.gif&imgrefurl=http://www.nordre-land.kommune.no/kommunevaapen-for-nordre-land.537116-86430.html&docid=nwVH6CjCYzmSFM&tbnid=GpHN1YZEi0bbRM:&w=720&h=900&ei=owIAVvXUBIG3sgHVh4H4DA&ved=0CAIQxiBqFQoTCLWy88GaiMgCFYGbLAod1UMAzw&iact=c&ictx=1

