
Hvilke konsekvenser har Ringebu ved å stå alene 
 

 

Sentraliseringstendensen i både offentlig og privat virksomhet i hele Norge bidrar til å tappe 

distriktene for ressurser. Når både tjenester, arbeidsplasser og makt sentraliseres, utarmes små 

kommuner. Med en sammenslåing vil en få endringer som er synliggjort i intensjonsplanen 

for Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner. Uten en sammenslåing med eks. Nord-Fron 

og Sør-Fron vil Ringebu uansett få andre endringer som utgjør både fordeler og ulemper: 

 

 

Fordeler 

 Stor sjølråderett ved at alle politikere har geografisk nærhet til området sakene gjelder. En 

vil med andre ord få et sterkere lokaldemokrati gjennom en bredere politisk 

sammensetning. 

 Lokale prosjekt, aktiviteter, arrangement og innsatsområder kan få større fokus og slippe 

konkurranse med andre.  

 En kommune alene vil sikre at dagens tjenester beholdes i nærheten av der folk bor.  

 En mindre kommune kan gjøre raskere endringer og omstillinger. 

 I Ringebu kommune som organisasjon vil en slippe å bruke ressurser til å innarbeide ny 

felles kultur, og det vil være mer oversiktlig og mindre avstand mellom ledere og ansatte. 

 Det er større muligheter i Ringebu kommune alene til å dyrke og utnytte egne særtrekk og 

fortrinn eks. Kvitfjell, landsbyutvikling og fjellområdene generelt.  

 Som egen kommune beholder Ringebu dagens fjellstyreordning.  

 Det blir mindre pendling ved å beholde arbeidsplassene i egen kommune. 

 Uten sammenslåing blir det mulighet for å beholde partnerskapsmidlene i regionen. 

 Ringebu vil beholde politisk og administrativt apparat for å sikre utvikling i Ringebu. 

 Kan utnytte det beste av samarbeidet både i midtdalen og sammen med Lillehammer-

regionen. 

 Mindre kommuner har ofte større evne til å utløse dugnadsinnsats og frivillig arbeid. 

 

 

Ulemper 

 Over tid må en regne med at overføringer fra staten vil bli ytterligere redusert.  

 Økonomisk konsekvens ved å stå alene: 

o Ringebu kan få mindre overføring fra staten på mellom 1,3-5,8 millioner pr. år. Om 

det blir 1,3 eller 5,8 millioner avhenger av de endelige endringene i kommunenes 

inntektssystem. De som velger å slå seg sammen får en garanti på at de beholder 

overføringen som de får i 2016. Garantien finansieres ved å ta fra den samlede 

summen som fordeles i inntektssystemet til kommunene (finansieres av kommunene 

selv). Som følge av dette vil overføringene til Ringebu bli ytterligere redusert. 

o Kommunens distriktstilskudd ligger an til å bli redusert med kr 400.000 årlig som 

følge av nytt inntektssystem.  

Kan føre til flere interkommunale samarbeidsordninger for å kompensere ang. økonomien 

og tilgang på kompetanse. Dette gir svakere politisk styring. 

 Redusert økonomisk ramme vil gi mindre handlingsrom for kommunen.  

 Det blir større sårbarhet ved at fagmiljøene blir mindre enn ved en sammenslåing. Dette 

gjelder kompetanse, men også sårbarhet ved ferier, sykdom og ledighet i stillinger. 



 Fagpersoner kan i noen grad vektlegge større fagmiljø ved valg av arbeidssted. Det kan 

påvirke kommunens mulighet for rekruttering noe som over tid kan svekke kommunens 

tjenester.  

 Mange oppgaver kommunen er pålagt å løse vil være like omfattende som for en 

storkommune og dermed kreve en forholdsvis stor andel av det totale. Eksempelvis 

dokumentasjon, internkontroll, økonomiplanarbeid og rapporteringer. 

 Ringebu vil ikke ta del i de store kraftinntektene som Nord-Fron og Sør-Fron kommuner 

vil ta med inn i en felles kommune. Dette utgjorde siste år kr.90 millioner.  

 Ringebu stiller svakere som egen kommune i forhold til å overta fylkeskommunale og 

statlige oppgaver. 

 Kommuner som ikke slår seg sammen kan bli tvangssammenslått uten lokal påvirkning.   

 

 

Samling av fagområder ved kommunesammenslåing er slik i intensjonsplanen: 

 

Nord-Fron/Vinstra Sør-Fron /Hundorp Ringebu/Vålebru 

Senter for velferd og næring  Senter for ledelse og 

Administrasjon 

Senter for plan og 
landbruk 

• Helse og omsorg 

• Oppvekst 
• Arbeid – NAV 

• Næring 

• Kultur 

• Ordfører, rådmann og 
tilhørende stab 

• Rådmann plasserer 
ledere og funksjoner hit 
som er hensiktsmessig 
å ha her 

• Byggesak, oppmåling 

• Eiendomsdrift 
• Planlegging 

• Vann/avløp 

• Landbruk – miljø 
utmark 

• Brann og renovasjon  

 

 

Det som er sikkert, er at ikke noe blir som det har vært, enten det blir sammenslåing eller 

ikke. Uansett vil det bli endringer for kommunene. Noen av faktorene over er usikre og 

avhenger også av hva som skjer i det øvrige kommune-Norge. Eksempelvis kan nevnes de 

økonomiske faktorene som er belyst i første kulepunkt under ulemper.   

 

 

Notat fra prosjektgruppa i Ringebu den 14.04.2016  

 


