
Ringebu kommune og kommunereformen 

Hva 
er kommunereformen?  

Det er en endring i «kommune- 
kartet» for å skape større  
kommuner. 

vil en oppnå med kommunereform? 

Skape kommuner som enda bedre kan 
ivareta dagens oppgaver og påta seg  
nye samfunnsoppgaver. 

Hvem 
har bestemt at vi skal ha kommunereform? 

Regjeringen har bestemt det med støtte i flertallet på Stortinget. 

angår den? 

Den angår alle som er opptatt av hvordan samfunnet skal være 
organisert, men ikke alle blir direkte berørt av den. 
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Hvorfor 
skal vi ha en kommunereform? 

Regjeringens mener at dagens kommuneinndeling ikke gjenspeiler 
den befolkningsutviklingen og sentraliseringen som vi har hatt i 
Norge i de seneste tiårene. Nye oppgaver stiller økte krav til 
kommunene og deres kapasitet og kompetanse, for eksempel 
innenfor helsesektoren. Regjeringen har som mål å skape 
bærekraftige og robuste kommuner som kan gi gode og likeverdige 
tjenester til innbyggerne, å sikre helhetlig og samordnet 
samfunnsutvikling, og å styrke lokaldemokratiet.  

Hvordan 
foregår arbeidet med kommunereform i Ringebu? 

Strategigruppa har arbeidet med spørsmålet siden mars 2014. 
Kommunestyret har behandlet saken og blitt holdt løpende 
orientert. Hele det politiske spekteret er samlet hittil. Nå står vi 
foran et første valg av samarbeidsretning som må forankres hos 
innbyggerne. Strategigruppa legger vekt på at avgjørelser skal tas 
på grunnlag av kunnskap og vurdering av hva som tjener 
kommunens og næringslivets langsiktige interesser – mer enn på 
følelser. 

Når 
blir beslutninger om kommunesammenslutning tatt? 

Det beror på hvilket tempo som vi velger og ikke minst hvilket 
tempo våre eventuelle samarbeidspartnere velger. Det raskeste 
løpet innebærer at de kommunene som vil slå seg sammen, fatter 
likelydende vedtak høsten 2015. I så fall vil regjeringen vedta 
sammenslutningene våren 2016. For kommuner som ikke velger et 
så raskt løp, eller som ikke deltar i reformprosessen, vil Stortinget 
behandle kommunestrukturen i 2017.  



Når 
vil kommunesammenslutninger bli gjennomført? 

Ved det raskeste løpet kan kommunesammenslutninger 
gjennomføres fra 1.1.2018. Siste gjennomføring skjer 1.1.2020. 

Hvilke valgmuligheter har Ringebu? 
Valgmulighetene er i stor grad bestemt av naboene våre. Vi kan ikke 
velge fritt. Disse alternativene er mulige for Ringebu nå: 

- Sammenslutning med Sør-Fron og Nord-Fron til en 
midtdalskommune 

- Sammenslutning med Øyer, Gausdal og Lillehammer til en 
sørdalskommune 

- Stille seg utenfor kommunereformprosessen med risiko for å bli 
tvangssammensluttet med andre kommuner 

Hvordan 
skaffer jeg meg mer informasjon om kommunereformen? 

Du finner mer informasjon om kommunereformen på Ringebu 
kommunes hjemmeside 

https://www.ringebu.kommune.no/politikk/kommunereformen/ 

Klikk på «Alle dokumenter» så får du opp liste over dokumentene om 
saken. De to siste dokumentene inneholder den mest oppdaterte 
informasjonen. 

Hvis du ønsker å få tilsendt kommunens plan til fylkesmannen (det 
nyeste dokumentet), kan du ringe til kommunens fellestjeneste tlf. nr 

61 28 30 00 
og be om å få det sendt til den adressen du oppgir. 



Kan jeg påvirke utfallet? 
Ja! Du kan si din mening til de folkevalgte i Ringebu om hvilke momenter de bør 
legge vekt på. Du kan delta på åpne møter om kommunereformen 

onsdag 7. januar kl 1900 på Ringebu ungdomsskole 
eller 

torsdag 8. januar kl 1900 på Fåvang skole 

Du kan også sende synspunkter og kommentarer på epost til   
post@ringebu.kommune.no 

De som arbeider med kommunereformen i Ringebu er 

formannskapet supplert med representanter fra de partiene som 
ikke sitter i formannskapet. De utgjør ei strategigruppe som består 
av :  
Erik Odlo (ordfører), Mona Lillegård, Brede Vestby (varaordfører), 
Oddrun Søreng , Audun Amundsen, Mette Haverstad, Kristine 
Valebjørg, Arne Fossmo og Berulf Vaagan. Sistnevnte er politisk 
prosjektkoordinator i kommunereformsaken. 
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