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1.  Innledning 
Kommunestyrene i Nordre og Søndre Land kommuner vedtok på møter i juni 2015 å utrede en 

sammenslåing av kommunene. De nyvalgte kommunestyrene bekreftet på møter i november 2015 at 

prosessen skulle fortsette. Kommunestyrene valgt medlemmer til et forhandlingsutvalg som fikk 

følgende mandat:   

 Det nedsettes et samlet forhandlingsutvalg fra kommunene som gis i oppdrag å 
utarbeide forslag til en intensjonsavtale som skal legges fram for kommunestyrene 
for behandling i februar 2016.  

 

Det ble i vedtakene bestemt at intensjonsavtalen skal inneholde følgende temaer:   

 Kommunenavn, kommunevåpen, administrasjonssenter og sammenslåingstidspunkt  

 Ønsket utvikling, visjon og mål for den nye kommunen  

 Prinsipper for sammenslåingsprosessen  

 Organisering av lokaldemokrati og størrelse på kommunestyret  

 Struktur og kvalitet på tjenestetilbud   

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

 Arbeidsgiverpolitikk  

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

2. Visjon og mål for den nye kommunen 
Kommunen skal ivareta fire roller: Tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og 

demokratisk arena. Målene for ny kommune dekker alle de fire rollene. 

Land kommune legger disse målene til grunn: 

 en positiv befolkningsutvikling 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. 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. 

4. 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. 

5. Tjenestetilbud og tjenesteutvikling 

Generelt 
Fellesnemnda (se kap. 8) 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 kap. 8), før tilsetting i 

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

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.  

 

Frivillighet 
 Frivillighet er en grunnpilar i kommunen og lokalt engasjement og frivillig arbeid stimuleres. 
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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 

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).  

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.  

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

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

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.  

6. 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.  

Økt bolyst 
 Kommunen skal satse på stedsutvikling 

 Kommunen skal jobbe aktivt med omdømmebygging 

 Kommunen skal satse på fysisk tilrettelegging blant annet gjennom sentrumsnære 

leiligheter 
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 Kommunen skal gi gode kommunale tjenester 

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. 

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. 

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.  

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. 

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.. 

 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. 
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7. 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.       

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: 

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.  

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.   
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8. Lokaldemokrati 

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.  

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.   

 
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. 
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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. 

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. 

 

Dato 03.02.16 

Søndre Land kommune  

 
Terje Odden 

 

Nordre Land kommune 

 
Ola Tore Dokken 


