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Referat fra møte mellom de politiske arbeidsgruppene i Gausdal, 

Lillehammer, Ringebu og Øyer fredag 20. februar 2015 kl. 12.30-14.30. 

Til stede: 

 Ringebu: Erik Odlo, Arne Fossmo, Berulf Vaagan, Per Lervåg,   

 Øyer: Mari Botterud, Marthe Lang-Ree, Anne H. Jorde 

 Gausdal: Hans O. Høistad, Olav Olstad, Marie Louise Lörken, Harald Eivind Bakke, Odd 

Steinar Bækken, Jon Arild Sagheim, Rannveig Mogren 

 Lillehammer: Per Prestrud, Irene Thorsplass, Ole Rolstad, Christian Fotland, Nanna Egidius, 

Mariann Dannevig (ref.) 

 Andre: Olav Iverslien, Gausdøl’n 

Orienteringer: 

Kort orientering fra ordførerne om status for kommunereformarbeidet i den enkelte kommune – 
hva er nytt siden felles regionråd 5. februar? 
Ved ordførerne Hans O. Høistad, Espen G. Johnsen, Erik Odlo og Mari Botterud 
 

Lillehammer: Kommunestyret gjennomførte prosessmøte om kommunereform i går: Det er i 

øyeblikket et stort flertall for Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer, men en del mener også at 

Lillehammer greier seg godt alene. 

Øyer: Skal snart ha folkemøte. Har gjennomført heldags prosessmøte i kommunestyret med bl.a. 

orientering fra de fire ordførerne og poenggivning til mulige alternativer. En sammenslåing av 

kommunene som er representert her fikk flest poeng. Det er også nedsatt en arbeidsgruppe som 

består av Mari Botterud, Marthe Lang-Ree, Kåre Solbakken og Anne H. Jorde fra administrasjonen.  

Ringebu: Har gjort grundig arbeid med føringer og hatt to folkemøter. Vedtak om Fronskommunene 

– har fått tilbakemelding fra Nord-Fron som ikke ser det som aktuelt å gå i dialog med noen sør for 

Ringebu. Sør-Fron hadde folkemøte i forrige uke og finner på bakgrunn av tilbakemeldingene i 

folkemøtet det ikke naturlig å gå inn i utredningsarbeid med sørdalskommunene, men ønsker å 

opprettholde dialog. Ringebu har behov for god dialog med Nord- og Sør-Fron pga. tett tilknytning og 

mye samarbeid, selv om kommunestyrevedtaket er klart mht. å se sørover. Organisering: Utvida 

formannskap som styringsgruppe, tre politikere og rådmannen i arbeidsgruppa. 

Gausdal: Det skal gjennomføres folkemøte i april. 

 
Kort orientering om mulig deltakelse i Fylkesmannens pilotprosjekt for kommunereform 
Ved strategi- og utviklingssjef Nanna Egidius, Lillehammer kommune: 
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Prosjektet vil se på hvordan en ny kommune kan gå fram for å bygge felles tjenester, ved å etablere 

en arena der både de som yter tjenestene og de som bruker dem kan delta. Aktuelle 

samarbeidspartnere er HiL, HiG, Fylkesmannen, Sykehuset Innlandet og kanskje Jørstadmoen. 

Drøftinger:  
 
1. Organisering av videre arbeid 

Konklusjon: 

Kommunene har et selvstendig ansvar. Hver kommune organiserer derfor arbeidet som eget prosjekt 

(som Ringebu pr. i dag). 

Prosjektorganisasjon i den enkelte kommune:  

 Prosjekteier (PE): Kommunestyret 

 Prosjektleder (PL): Ordfører  

 Styringsgruppe (SG): Formannskapet + gruppeledere fra de partiene som ikke er representert 
i formannskapet. 

 
Felles prosjektgruppe (PG): 

 Prosjektgruppe (PG): Ordfører og to politikere til, rådmann og hovedtillitsvalgt fra hver 
kommune. 

 

Det opprettes et felles sekretariat som støtte for ordførerne og prosjektgruppa. Prosjektsekretariatet 

sørger for felles saksfremstillinger, kontakt med kommunikasjonsrådgiver, div. praktiske oppgaver i 

tilknytning til fellesmøter/konferanser og innbygger-/ansattekommunikasjon, og kan delvis fungere 

som utredningsteam. Prosjektsekretariatet får også ansvar for midlene Fylkesmannen har tildelt 

prosjektet. Rådmennene får fullmakt til å etablere og bemanne opp sekretariatet. 

 

2. Felles fremdriftsplan 

 

Konklusjon: 

 

De fire kommunene er enige om fortsatt å satse på «lyntoget», altså første løp, med evt. vedtak om 

sammenslutning i løpet av 2015. Det er om nødvendig mulig å gjennomføre flere 

kommunestyremøter i november.  

 

Det skal utarbeides en felles fremdriftsplan som viser de viktige milepælene og beslutningspunktene: 

 

Mars 2015: Felles kommunestyresak om organisering, videre prosess, utredninger og 

kommunikasjon. 

 

Andre aktiviteter som må legges inn i fremdriftsplanen før endelig vedtak i november/desember: 

 Nødvendig utredningsarbeid; utredninger som er nødvendige for innbyggerne og som 

beslutningsgrunnlag for politikere. 

 Fellesmøter mellom kommunene. Detaljert møteplan må utarbeides snarest. 
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 Utarbeide intensjonsavtale. Dette kan påbegynnes tidlig i prosessen. 

 Innbyggerkommunikasjon, inkl. ansattemedvirkning og innbyggerhøringer. 

 

November/desember 2015: Felles sak om ny kommune – eller ikke. 

 

Administrasjonen utarbeider et forslag som avklares med ordførerne og legges inn som del av felles 

kommunestyresak til behandling i mars. 

 

3. Hva skal utredes? 

Vi har 

 16 delutredninger fra forrige sammenslutningsprosess i Lillehammer-regionen. Disse kan 

oppdateres forholdsvis enkelt, og utvides til også å omfatte Ringebu. 

 ByR-analysen. I følge KMD danner denne et godt utgangspunkt mht. status og nøkkeltall. 

 Forhold til ansatte: KS’ to utredninger – «Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger» 

og «Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger» + ordinært 

avtaleverk bør være tilstrekkelig for å sikre de ansattes interesser ved en eventuell ny 

kommunedannelse. 

 I rapport til Fylkesmannen i Oppland om videre arbeid med kommunereformen i 

Lillehammer-regionen har kommunene forpliktet seg til å utrede følgende: 

 Kapasitet, kompetanse og rekruttering – særlig innen spesialiserte tjenester  

 Hvor mange tjenester og hvilke som er lagt til interkommunale samarbeid  

 Totalt omfang av interkommunalt samarbeid, og hvilke kommuner vi samarbeider mest med  
 

 Kommunene har dessuten ulike utfordringer.  Det kan derfor være aktuelt for den enkelte 

kommune å utrede særskilte problemområder.   

 

Konklusjon: 

Felles sekretariat etableres raskt, sørger for at eksisterende utredninger blir oppdatert og evt. 

sammenfattet, foreslår evt. nye tema som må utredes. Det skal ikke lages flere utredninger enn 

strengt nødvendig for kommunal beslutning og god innbyggerinformasjon.  Nye utredningsbehov 

forankres politisk, aller helst i saken som legges frem i mars. 

 

4. Kommunikasjonsrådgivning 

Konklusjon: 

Det er viktig å ha god kommunikasjon med innbyggerne i de fire kommunene. De samarbeidende 

kommunene skal derfor ha en helhetlig, felles kommunikasjonsstrategi (hva som skal kommuniseres) 

– samtidig som den enkelte kommune kan ha ulike behov (på hvilken måte det skal kommuniseres).  

Det er nødvendig med profesjonell bistand til dette. Administrasjonen får ansvar for å velge løsning – 

å engasjere en person med relevant kompetanse til sekretariatet eller å benytte et 

kommunikasjonsrådgivningsfirma.   


