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Kommunereform – utvikling av Oppland  
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Stortingets vedtatte mål for kommunereformen:  

 

1. Gode og likeverdige tjenester til 
innbyggerne 

2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

3. Bærekraftige og økonomisk robuste 
kommuner 

4. Styrke lokaldemokratiet og gi større 
kommuner flere oppgaver 
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• Fleirtalet i komiteen viser til at det er brei semje om behov for å sjå 
på kommunesektoren 50 år etter førre store reform.  (H, FrP,Krf, V) 

 

• Komiteens flertall er derfor positive til at alle landets kommuner 
høsten 2014 inviteres til å delta i prosesser med sikte på å vurdere 
og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med 
nabokommuner. (H, FrP, Krf, V, Ap ) 

 

• Komiteens fleirtall  ber om at regjeringa i statsbudsjettet for 2015 
gjer greie for korleis ein i NTP- samanheng kan fremje 
kommunesamanslåingar gjennom infrastrukturtiltak.   

 
Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om kommuneprop. 2015 

 

 

 

Behandling i Stortinget 18. juni  
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Framdriftsplan for arbeidet 
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Kriterier for god kommunestruktur  
(ekspertutvalget  31.3.2014) 
 
En kommune har rolle som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og som 
demokratisk arena:  
 
 Kriterier rettet mot kommunen:  

1. Tilstrekkelig kapasitet 
2. Relevant kompetanse  
3. tilstrekkelig distanse 
4. Effektiv tjenesteproduksjon 
5. Økonomisk soliditet 
6. Valgfrihet 
7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 
8. Høy politisk deltakelse 
9. Lokal politisk styring 
10. Lokal identitet 
 

 Kriterier rettet mot staten  
1. Bred oppgaveportefølje 
2. Statlig rammestyring  
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Fylkesmannens oppdrag i kommunereformen 

1. FM skal tilrettelegge og koordinere prosesser 
lokalt/regionalt og på tvers av fylkesgrenser.   

 

2. FM skal på selvstendig grunnlag gjøre en vurdering av de 
samlede kommunestyrevedtakene der det legges vekt 
på helheten i regionen og fylket. Herunder om 
vedtakene er i tråd med hovedmålene i reformen.  
Vurderingen videreformidles til KMD.  
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Organisering av arbeidet hos Fylkesmannen 

• Fylkesmannens ledergruppe er styringsgruppe.   

• Fylkesmannen har fram til 1.1.2017 en egen 
prosjektansvarlig.  

• Fylkesmannen samarbeider tett med KS.   

• Tenketanken i Oppland vil fortsette som en 
ressursgruppe, sammen med fylkesmannens 
ledergruppe 
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Stortingets oppdrag til kommunene  
• Flertallet understreker at det er viktig at alle 
      kommuner gjennomfører lokale prosesser innen 
      fristen våren 2016 
 
• Flertallet vil understreke at det er et utredningsansvar for 

alle kommuner.   
 
• Kommunen må legge opp til en prosess for å skape eierskap 

og engasjement hos politikere og internt hos sine 
arbeidstakere.  

 
• Innbyggerne skal høres enten gjennom folkeavstemning, 

høringsmøter eller spørreundersøkelser  
 
Forankring – skape innsikt og oversikt  
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Gjennomføring av arbeidet   

1. Lage en plan for prosessen – tydelige milepæler og mål.  

2. Forankring gjennom vedtak i kommunene etter hvert.   

3. Utredninger  
1. Status i dagens kommune   

2. Analysere status i forhol til målene for reformen  

3. Utarbeide et mulighetsbilde   

4. Intensjonsavtale mellom kommuner   
1. Hva er de viktige og strategiske spørsmålene ved sammenslåingen?  

2. Hvilke muligheter vil en ny kommune gi – og vil dere ha forventning til 
stat, fylkeskommune på rammebetingelser, for eks staten.   

5. Vedtak og gjennomføring   
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Politisk forankring og eierskap  

• Gruppeledere, formannskap og 
kommunestyre.   

• Vedtak undervegs  

• Tydelige bestillinger til administrasjon 

• Strategiske vurderinger   
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Hva er viktig for Oppland ?  

• Arbeid med kommunereform skal gi utvikling i Oppland  
– Hvordan se flere reformer i sammenheng?  
– Skape attraktive kompetansemiljøer 
– Offentlig sektor er en viktig «hjørnesteinsbedrift» 
 

• TT vil være proaktiv overfor departementets arbeid med 
Stortingsmelding våren 2015, og inviterer kommunene 
til å diskutere framtidig oppgavefordeling: 
– Fra nabokommunen 
– fra stat (departement, direktorat eller annet eksternt miljø) 
– fra regional stat 
– fra fylkeskommunen 

 
 

 
  
 
 

Fylkesmannen inviterer til en diskusjon om  hvordan 
kommunereformens mål kan bidra til utvikling i Oppland. 
 
Ta definisjonsmakta    
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KMD sin hjelpemidler sin veileder og 
www.nykommune.no   

• Utredning av status og mulighetsbilde -  i Oppland oppfordrer vi 
til:  
– Hvor er vekst og utviklingspotensialet og hva skal til for å få dette på 

plass.  

– Hvilke nye oppgaver vil kommunen ha? Gjennom tenketanken vil 
oppland gi innspill til regjeringens arbeide.  ( Vi skal påvirke, ikke vente 
på svarene)..    

• Utarbeide intensjonsavtale 
– Hva er kommunens strategiske rammer for framtida -  hva blir viktig å 

gjøre konkret avtale om ?   

• Forankre prosessarbeidet fortløpende i politiske fora og sikre 
innbyggerinvolvering.   

 

 

http://www.nykommune.no/
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Kommunereform i Oppland - milepæler 

Milepæl Innhold 

16. september  Oppstartseminar med alle kommuner   

1.desember 
2014 

Statlig politikk og forventninger er forankret i alle kommuner. Frist for foreløpig plan 
for arbeidet med kommunereform i kommunene.   

Desember 2014 Ekspertutvalget i regi av KMD legger fram en sluttrapport om kriterier kommunene 
bør oppfylle for å ivareta mulige nye oppgaver. 

Januar 2015 Utredninger i regi av FM er gjennomført  

Våren 2015 Stortingsmelding om oppgavefordeling 

September Kommunevalg  

Desember 2015 Hvilke kommuner som er med i første runde av sammenslåing er avklart.  

April 2016 FM har gitt sin analyse til KMD av vedtak i første runde.  

Mai 2016 Kongelig res- sammenslåinger første runde 

Vår 2016 Vedtak i øvrige kommuner 

April 2017 FM gir sin analyse av kommunestrukturen i Oppland  

Juni 2017 St. behandling ny kommunestruktur  
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