
 

INNBYGGERSAMTALE - åpent møte om Kommunereformen i Lillehammer, 

tirsdag 25. august   

Møtet var et samarbeid med Mesna Rotaryklubb (RK), med Lillehammer RK som teknisk arrangør. 

Tidligere fylkesmann og medlem i Lillehammer RK, Kristin Hille Valla, var møteleder. Møtet fant sted 

på Scandic Hotell. 

Ca. 100 personer møtte opp for å høre hva de 4 ordførerne i regionen, Mari Botterud (Øyer) Erik 

Odlo (Ringebu), Hans Olav Høistad (Gausdal) og Espen Granberg Johnsen (Lillehammer) ville fortelle 

fra sine prosesser. 

Kortversjon av hensikten med kommunereformen; uttrykt av et flertall i Stortinget:  
Stortinget ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Målet er et 
lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. Kommunene må ha kraft til 
å møte de utfordringene som venter. Det er utfordringer knyttet til demografi, velferd og 
kompetanse og evne til å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn. Det er 50 år siden forrige 
kommunereform og kommunene har fått betydelig større ansvar for velferdsoppgaver siden den 
gang. Samtidig har den statlige detaljstyringen økt, og kommunene har de senere år flyttet flere 
oppgaver inn i interkommunale samarbeid. 
Målet for reformen er: 

 Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

 Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

 Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver. 
 
Ordførerne innledet. Vi fikk høre om grunnlaget for prosessen, et stort antall avholdte møter, mange 

utredninger og hvor de står i dag. Intensjonsavtalen, som er under arbeid, blir avgjørende. Her ligger 

politikken om framtidas kommune; eks. spørsmålet om navn på den nye kommunen, kommune-

senter, kommunale tilbud, hvordan lokaldemokratiet skal praktiseres, kommunevåpen, ansattes 

rettigheter m.v.  Som innbyggere kan vi her gå inn på Facebook-sida «NY KOMMUNE» og påvirke. 

Utover høsten blir det fellesmøter, innbyggerundersøkelse, kommunestyrekonferanse, vedtak om 

intensjonsavtale, og folkeavstemning i januar 2016. Deretter følger en eventuell oversendelse av 

søknad til Kommunaldepartementet. De 4 kommunene har valgt å kjøre en «lyntogsprosess», som 

betyr mulighet for en sammenslått kommune fra 1. januar 2018. Neste mulighet er 1. januar 2020. 

Så ble det åpnet for dialog. Mange ønsket å stille spørsmål eller gi kommentarer. Temaer fra dialogen 

var sentralisering, fordeler/ulemper ved en storkommune, innbyggerundersøkelsen på nett, 

framtidige utfordringer i kommunesektoren, helse- og omsorgstilbudet, infrastruktur (veg og bane), 

nye arbeidsplasser for nye innbyggere, samt flere oppgaver til større kommuner. 

Det var 4 opplagte ordførere som stilte opp. Sammen med en møteleder med stor kunnskap om 

emnet, gjorde de sitt til at stemningen under møtet var god. Humor og uhøytidelighet, samt mye 

nyttig informasjon, ga de frammøtte en utbytterik kveld i Rotary-regi. 

 

 

 


