
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - NY / FORNYET STRATEGI FOR 
INTERKOMMUNALT SAMARBEID - INNSPILLSRUNDE I 
FORMANNSKAPET  
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 5/19 den 15.01.2019. 
 
Behandling: 
 
I forbindelse med saken om interkommunalt samarbeid var det en innledning ved Rannveig 
Mogren. 
 
Notatet med vedlegg var lagt fram for drøfting og innspill. 
 
Formannskapets medlemmer kom med følgende innspill:  

 Til skisse til ny strategi: Visjonen sier kanskje for lite om hvor vi vil? Delmålene er 
veldig bra. De er tydelige og presise.  

 Begrepet likeverdighet bør inn i verdiene  
 Visjonen er kort og forståelig   
 Handlingsplanen må utvikles videre.  Og hvert enkelt samarbeid må reguleres godt, 

både av hensyn til økonomi, tjenester og ansatte.  
 For interkommunalt samarbeid ligger det mye i skissens første avsnitt: begrep som 

kultur, tillit og vilje. Har vi det? Det må drøftes, og landes.   
 Viktig med felles møteplasser og fellesarenaer, - for å bygge en kultur.  
 Kommunereform og mulig ny prosess må vi snakke om, men det er for tidlig nå.   
 Vi må ta opp igjen kommunereformen. Hvorfor skal vi vente? Samarbeidsomfanget er 

stort, og vokser år for år. Vi må ta det tak i det store samarbeidet, og slå seg sammen. 
Gausdal er for liten for å løse framtidens oppgaver. Delutredningene fra sist prosess 
viser at det er flere fordeler enn ulemper. Det er andre mekanismer som driver 
sentralisering enn kommunereformen. 

 Kommunereformprosessen stoppet for tidlig sist. Men det er for tidlig å ta det opp 
igjen nå. Mye viktigere å bruke tid på å diskutere i kommunene om hva som er veien 
videre, før «nabopraten» om kommunereform.  

 Det er mange aspekter ved kommunereformen. Erfaringen fra Sverige og Danmark er 
ikke bare gode. Der er det blitt mye sentralisering. Debatten må handle om tjenester, 
økonomi, prioriteringer og samfunnsutvikling. Ønsker ikke å ta opp igjen en 
kommunestrukturdebatt nå. Det er viktig med interkommunalt samarbeid, og det må 
jobbes for å få på plass en ny, tydelig strategi. Og deretter drøfte nye samarbeid, jfr. 
handlingsplanen og innspillene fra formannskapskonferansen. De 3 kommunene har ulik 
tilnærming. Denne prosessen vil kunne klargjøre veien videre for de 3 kommunene og 
interkommunale samarbeid. Møteplasser er viktig. Vi må prate sammen. 

 Øyer har trukket seg fra utredninger (NAV og barnevern). Lillehammer er rause, men 
vi kan ikke forvente at Lillehammer fortsetter med det om de mindre kommunene 
stadig vekk ikke vil. Det blir også for ressurskrevende.  



 
 

 
 

 

 Hvor langt inn i kjernevirksomheten skal de interkommunale samarbeidene gå før vi ser 
at det er riktig å gå videre med andre løsninger (kommunereform).   

 Lokaldemokratiet må en jobbe for å utvikle uansett løsninger.   
 Vi må orke å diskutere utfordringer og muligheter internt i kommunen, og mellom 

kommunene. Vi må gå inn i kjernen av hva evt. problemer med interkommunalt 
samarbeid handler om. Og hva som er alternativene 

 Strategi for framtiden må landes, så kan en gå inn i aktuelle samarbeidsområder. Slik 
sett må strategien være forpliktende.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 
Det ble ikke fattet vedtak. Formannskapets medlemmer kom med innspill, som er oppsummert 
slik:  
 

 Til skisse til ny strategi: Visjonen sier kanskje for lite om hvor vi vil? Delmålene er 
veldig bra. De er tydelige og presise.  

 Begrepet likeverdighet bør inn i verdiene  
 Visjonen er kort og forståelig   
 Handlingsplanen må utvikles videre.  Og hvert enkelt samarbeid må reguleres godt, 

både av hensyn til økonomi, tjenester og ansatte.  
 For interkommunalt samarbeid ligger det mye i skissens første avsnitt: begrep som 

kultur, tillit og vilje. Har vi det? Det må drøftes, og landes.   
 Viktig med felles møteplasser og fellesarenaer, - for å bygge en kultur.  
 Kommunereform og mulig ny prosess må vi snakke om, men det er for tidlig nå.   
 Vi må ta opp igjen kommunereformen. Hvorfor skal vi vente? Samarbeidsomfanget er 

stort, og vokser år for år. Vi må ta det tak i det store samarbeidet, og slå seg sammen. 
Gausdal er for liten for å løse framtidens oppgaver. Delutredningene fra sist prosess 
viser at det er flere fordeler enn ulemper. Det er andre mekanismer som driver 
sentralisering enn kommunereformen. 

 Kommunereformprosessen stoppet for tidlig sist. Men det er for tidlig å ta det opp 
igjen nå. Mye viktigere å bruke tid på å diskutere i kommunene om hva som er veien 
videre, før «nabopraten» om kommunereform.  

 Det er mange aspekter ved kommunereformen. Erfaringen fra Sverige og Danmark er 
ikke bare gode. Der er det blitt mye sentralisering. Debatten må handle om tjenester, 
økonomi, prioriteringer og samfunnsutvikling. Ønsker ikke å ta opp igjen en 
kommunestrukturdebatt nå. Det er viktig med interkommunalt samarbeid, og det må 
jobbes for å få på plass en ny, tydelig strategi. Og deretter drøfte nye samarbeid, jfr. 



 
 

 
 

 

handlingsplanen og innspillene fra formannskapskonferansen. De 3 kommunene har ulik 
tilnærming. Denne prosessen vil kunne klargjøre veien videre for de 3 kommunene og 
interkommunale samarbeid. Møteplasser er viktig. Vi må prate sammen. 

 Øyer har trukket seg fra utredninger (NAV og barnevern). Lillehammer er rause, men 
vi kan ikke forvente at Lillehammer fortsetter med det om de mindre kommunene 
stadig vekk ikke vil. Det blir også for ressurskrevende.  

 Hvor langt inn i kjernevirksomheten skal de interkommunale samarbeidene gå før vi ser 
at det er riktig å gå videre med andre løsninger (kommunereform).   

 Lokaldemokratiet må en jobbe for å utvikle uansett løsninger.   
 Vi må orke å diskutere utfordringer og muligheter internt i kommunen, og mellom 

kommunene. Vi må gå inn i kjernen av hva evt. problemer med interkommunalt 
samarbeid handler om. Og hva som er alternativene 

 Strategi for framtiden må landes, så kan en gå inn i aktuelle samarbeidsområder. Slik 
sett må strategien være forpliktende.  

 
 


