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Forslag til innstilling 

1. Kommunestyret tar Sluttrapport for kommunereformprosessen i Gausdal, Lillehammer, 
Ringebu og Øyer 2014 - 2015 med vedleggshefte, begge dokumenter datert februar 2016, 
til orientering. 
 

2. Sluttrapporten inngår som del av kommunens rapportering om kommunereformarbeidet 
til Fylkesmannen i Oppland.  
 

 
Møtebehandling fra Formannskapet 10.03.2016 
 
FOR - behandling: 
Enstemmig vedtatt som rådmannens forslag til innstilling. 

 
FOR-017/16 Vedtak: 
Forslag til innstilling 

1. Kommunestyret tar Sluttrapport for kommunereformprosessen i Gausdal, Lillehammer, 
Ringebu og Øyer 2014 - 2015 med vedleggshefte, begge dokumenter datert februar 2016, 
til orientering. 
 

2. Sluttrapporten inngår som del av kommunens rapportering om kommunereformarbeidet 
til Fylkesmannen i Oppland.  



 

 
 
Møtebehandling fra Kommunestyret 29.03.2016 
 
KOM - behandling: 
Enstemmig vedtatt som formannskapets ny innstilling. 

 
KOM-028/16 Vedtak: 

1. Kommunestyret tar Sluttrapport for kommunereformprosessen i Gausdal, Lillehammer, 
Ringebu og Øyer 2014 - 2015 med vedleggshefte, begge dokumenter datert februar 2016, 
til orientering. 

2. Sluttrapporten inngår som del av kommunens rapportering om kommunereformarbeidet 
til Fylkesmannen i Oppland.  

 
 
  



Saksopplysninger  

I møter 29.10.2015 besluttet kommunestyrene i Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer at 
kommunereformprosessen skulle avsluttes og intensjonsplanen fullføres. I vedtakene står det at 
sluttrapporten for kommunereformprosessen skal legges fram for kommunestyrene. 

På bakgrunn av kommunestyrenes vedtak, ble det utformet et notat om arbeid og opplegg for 
sluttrapport for behandling i kommunenes felles prosjektorganisasjon for kommunereformen.  
Notatet ble lagt fram for felles prosjektgruppe i møte 4. november 2015, hvor følgende ble besluttet: 

1. Prosjektgruppa slutter seg til opplegg for sluttrapport og evaluering slik det framgår av notat 
datert 4.november 2015. 

2. Rådmannen legger fram rapporten for formannskapet som innstiller til kommunestyret i den 
enkelte kommune. 

3. Det ligger innenfor fullmaktene til rådmenn/sekretariat å innkalle prosjektgruppa ved behov i 
forbindelse med arbeidet med rapporten. 

4. Det tas sikte på at sluttrapporten foreligger innen utgangen av januar 2016 og politisk 
behandling i februar 2016. 

5. Sluttrapporten er en del av felles rapportering til fylkesmannen.   

6. Svar på øvrige spørsmål fra fylkesmannen påhviler den enkelte kommune. 
 

Vurdering   
Med utgangspunkt i kommunestyrenes vedtak og behandlingen i felles prosjektgruppe 4. november 
2015, er det utarbeidet en sluttrapport slik det framgår av sakens vedlegg.  Rapporten er utarbeidet 
av kommunenes felles sekretariat for kommunereformen, i nært samarbeid med kommunenes 
rådmenn. Den gir en kortfattet framstilling av historikk, prosess og avslutning.  

I arbeidet med sluttrapporten ble det gjennomført en anonym spørreundersøkelse.  De som deltok i 
undersøkelsen var felles styringsgruppe, felles prosjektgruppe, kommunenes rådmenn og 
hovedtillitsvalgte.  Resultatene framgår av kapittel 4 hvor det også er gjort noen utfyllende 
vurderinger.  Øvrig innhold i rapporten er basert på skriftlig dokumentasjon i form av brev, 
saksframlegg, referater og notater som alle er offentlig tilgjengelig. 

I rapporten er det også tatt inn en vurdering av kommunereformprosessen (kapittel 5) fra KS 
Konsulent ved innleid prosessveileder Arild Sørum Stana, på oppdrag fra felles sekretariat. 

Avslutningsvis er det i rapporten reist noen spørsmål og problemstillinger.  

I et eget vedleggshefte framgår en fyldig dokumentasjon av forarbeid, felles prosess og annet arbeid i 
regi av prosjektorganisasjonen. 

Fylkesmannen har i brev av 27. november 2015 minnet om sine forventninger til kommunenes 
tilbakerapportering om kommunereformen, som skal skje innen skje innen 1. juli 2016. Her er det 



også stilt spørsmål som hver enkelt kommune skal besvare.  

Ringebu kommune er i en noe spesiell stilling, siden kommunen deltar i to uavhengige utredninger. 
Rapporteringen til fylkesmannen vil da måtte omfatte begge utredningsprosessene.  

Rapportering for utredning sammen med Gausdal, Lillehammer og Øyer vil bestå av følgende: 

· Intensjonsplan, tatt til orientering i kommunestyrene i Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer i 
november 2015 

· Sluttrapport for kommunereformprosessen i Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer 2014-
2015, februar 2016  

 

 

Konklusjon 

Rapport for utredningsarbeidet sammen med Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner svarer opp 
bestillingen fra kommunestyrene og felles prosjektgruppe.  

Rådmannen anbefaler at den inngår som en del av tilbakerapporteringen til Fylkesmannen når den 
tid kommer. 

 
 

 
 
 


