Kommunereform
Interpellasjon til kommunestyremøtet, 25. mars 2014
Regjeringen Solberg har gitt svært klare signaler om at de ønsker å legge til rette for større og mer
robuste kommuner gjennom en kommunereform. Samtidig varsles på sikt en avvikling av
Fylkeskommunene. Fylkesmannens tenketank konkluderer også i brev til kommunalministeren
17.februar 2014 at Oppland ønsker å være en pilot i denne prosessen. Det er initiativ vi støtter.
Høyres kommuneforeninger i Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer ønsker derfor å gå
raskt inn i denne prosessen, gjerne som et nasjonalt pilotprosjekt, der målsettingen er en stor og
slagkraftig kommune med nødvendig kompetanse og kapasitet til å løse sentrale oppgaver for
innbyggere og næringsliv.
En sammenslåing av kommunene Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer til ny
storkommune vil kunne gi et betydelig mulighetsrom:













Mer effektiv bruk av administrative ressurser og bedre tjenester til innbyggerne
Sterkere og mer robuste fagmiljøer innenfor kommunens tjenesteområder.
Gjennom mer effektiv drift kunne frigjøre midler og tilrettelegge for næringsutvikling
Større slagkraft som turistdestinasjon
Styrke landbruksnæringen i regionen, gjerne gjennom å se det i sammenheng med ferie- og
fritidsvirksomheten
Legge til rette for allmenhetens adgang til friluftsliv, jakt og fiske og for å sikre en langsiktig
og balansert utnyttelse av ressursene i statsallmenningene til beste for landbruket og annet
næringsliv
Overføre fylkeskommunale oppgaver til den nye kommunen. Her mener vi det finnes
betydelige muligheter innenfor skole, helse og samferdsel
Legge nye statlige funksjoner til storkommunen
Større slagkraft inn mot sentrale myndigheter
Mindre statlig detaljstyring og styrket lokaldemokrati
Mindre byråkrati

Vi mener derfor at kommunene sammen raskt bør gå i dialog med kommunaldepartementet og
melde inn vårt prosjekt som nasjonalt pilotprosjekt for kommunesammenslåing.
Kommunene må i prosessen tett dialog med andre tilliggende kommuner som for eksempel
Ringsaker, Nord-Fron og Gjøvik, for sammen å finne frem til den mest hensiktsmessige geografiske
avgrensningen.
Lillehammer vil være det naturlige senter for en ny og større kommune. Det vil imidlertid være viktig
i prosessen frem mot en storkommune å vurdere hvilke funksjoner som kan legges ut i andre deler av
en ny storkommune. Et mål med prosjektet må være å sikre levende grender gjennom utvikling.
Prosjektet må ha som en overordnet målsetting å styrke tjenestene til innbyggerne våre, og legge til
rette for et bærekraftig næringsliv: Sikre eksisterende næringsliv, og trekke til oss nyetableringer og
investeringer.

Høyres kommuneforeninger synes imidlertid også det er viktig med en åpenhet også rundt
utfordringene. Vi ser noen kritiske områder der vi ønsker å utfordre departementet slik at vi sammen
kan finne frem til gode løsninger. Vi vil spesielt peke på følgende:





Jakt og fiske. Hvordan håndtere rettighetsproblematikken i en ny og større kommune.
Klassifisering av kommunene er forskjellig i dag, der det for eksempel gis ulik støtte til
landbruk og næringsutvikling. Vi må håndtere og harmonisere dette på en måte som gjør at
noen ikke blir skadelidende.
Harmonisering av gebyrer og eiendomsskatt.

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ber Ordfører gå inn i en dialog med de fire andre kommunene for å sette
i gang en prosess der målet er en sammenslåing av våre fem kommuner til en.
2. Kommunestyret ber ordfører om å gå i dialog med kommunaldepartementet og melde
inn vårt prosjekt som en nasjonal pilot. Dette koordineres med de andre kommunene som
et felles initiativ.
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