
Referat fra møte i Lillehammer Rotaryklubb 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 25. aug  kl 19.00 – 20.30 

Møtested Scandic Victoria 

Møteleder President Svein Bergum 

Gjester Mesna Rotary, fra Oslo Rotary – Brit Løvseth, og andre gjester 

Annet Ruth Mjøen fikk gratulasjoner og flaske vin for vel overstått bursdag og for 
debut som utstiller.  

Antall på møte 93 personer 

Hovedtema INTERCITYMØTE,  
INNBYGGERSAMTALE, Ordførere fra Ringebu, Lillehammer, Øyer og Gausdal 
forteller om utredninger, jakt- og fiskerettigheter, intensjonsplan og 
involvering av innbyggerne. Kommunereform - hva er gjort og hva skjer 
framover. 

Foredragsholder Ordstyrer Kristin Hille Valla, med ordførerne fra Ringebu, Lillehammer, Øyer 
og Gausdal.  

Kort om foredraget Bakgrunn for prosessen 
Regjeringen 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. 
 
Det var en bra innføring i hva langt de er kommet i prosessen og det var et 
bra engasjement fra salen, mange gode spørsmål og bekymringer som 
ordførerne tok med seg videre. 
 
All info vedr prosessen ligger på nett , ”gode alene – enda bedre sammen”, 
en felles side som alle 4 kommunene har. Og det er opprettet en Facebook 
side ”ny kommune” som det oppfordres å besøke for de som er der. 
 
 

Referent Elin Lyftingsmo 

Neste møte Tirsdag 1 september, Redaktør Tore Feiring, Lillehammer Byavis 
”Byavisa – konkurrent eller supplement?” 

 


