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Annet  

Hovedtema Kommunereformen 

Foredragsholder Kristin Hille Valla 

Kort om foredraget En engasjert Fylkesmann informerte oss omkring kommunereformen i 
Oppland. Dette ble en interessant aften, hvor vi gikk litt over tiden. Mange 
gode spørsmål og svar også i etterkant. Takk for et ”levende” innlegg Kristin. 
 
Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en 
kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og 
myndighet. 
Alle landets kommuner er invitert til å delta i prosesser med sikte på å 
vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med 
nabokommuner. Fylkesmannen, i samarbeid med KS, bidrar til å 
gjennomføre de regionale prosessene. 
 
Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg 
sammen. Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og 
videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle 
bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. 
Som et generelt prinsipp skal reformen legge grunnlaget for at alle 
kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv. 
 
Regjeringen har følgende mål for reformen: 
 
* Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne 
* Helhetlig og samordnet samfunnsutvikli 
* Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 
* Styrket lokaldemokrati 
Regjeringen tar sikte på å legge fram et samlet forslag om hvilke oppgaver 
som kan overføres til større og mer robuste kommuner våren 2015. 
Stortinget vil dermed ha behandlet forslaget om nye oppgaver til 
kommunene før kommunene skal gjøre sine lokale vedtak. Målet er deretter 
å legge fram en samlet lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene 
våren 2017, samtidig med en proposisjon om ny kommunestruktur. 
 
http://www.fylkesmannen.no/Oppland/Kommunal-
styring/Kommunereformen/ 
 
I Oppland er det mange muligheter med 26 kommuner, 4,5 time med bil fra 
Bjorli til Lunner…fokus på avstander. 
Man må tenke langsiktig og i et overordnet perspektiv. 

http://www.fylkesmannen.no/Oppland/Kommunal-styring/Kommunereformen/
http://www.fylkesmannen.no/Oppland/Kommunal-styring/Kommunereformen/


 Hvordan kan reformen gi utvikling i min kommune 

 Hvor er tilhørighet og identitet til den enkelte innbygger 

 Hvor er ”min” kommune sterk og svak 

 Infrastrukturløsninger 

 Naturlig bo- og arbeidsregion 
o Nedgang i befolkningstall 
o Alderssammensetning 
o kompetanse 

 
 
 
 
Fylkesmannen Kristin, oppfordret oss alle sammen til å gå inn på linken. Her 
står det om prosessen, alt som er nytt. Denne er åpen og oppdateres etter 
hvert. 
Hun snakket også om ”tenketanken”  
Tenketanken i Oppland, der ordførere, fylkesmann, rådmenn og tre 
«fritenkere» gjør seg opp tanker om kommunemoderniseringen.  
 
 
 

Referent Elin Lyftingsmo 

Neste møte Inter City møte mandag 29. sept på Radisson SAS 

 


