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KOMMUNEREFORM - VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING 

OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK  

 

 

Vedlegg: Vedtakene i de fire kommunestyrene. 

 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 

SAMMENDRAG: 

 

Formålet med foreliggende sak er å avklare hvilke kommuner som nå går sammen i 

prosess for å utrede mulighetene for å danne en ny kommune. Med utgangspunkt i 

vedtak, sonderinger og status pr i dag, er den mest naturlige konstellasjonen Gausdal, 

Lillehammer, Ringebu og Øyer. Dersom det kommer forespørsel fra flere kommuner 

om å delta, åpnes det for det. 

For å komme videre i prosessen må det vedtas rammer og retningslinjer for arbeidet.  

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

 

Bakgrunn 

 

Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Målet er større, 

mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Alle landets kommuner er invitert til å 

delta i prosesser med sikte på å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med 

nabokommuner. Fylkesmannen veileder og KS bistår i disse prosessene. 

 

Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen. Færre og større 

kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre 

muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige 



  
 
 

 

 

oppgaver. Som et generelt prinsipp skal reformen legge grunnlaget for at alle kommuner kan 

løse sine lovpålagte oppgaver selv. 

 

Regjeringen har følgende mål for reformen: 

 Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne 

 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

 Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

 Styrket lokaldemokrati 

Regjeringen tar sikte på å legge fram et samlet forslag om hvilke oppgaver som kan overføres 

til større og mer robuste kommuner våren 2015. Stortinget vil dermed ha behandlet forslaget 

om nye oppgaver til kommunene før kommunene skal gjøre sine lokale vedtak. Målet er 

deretter å legge fram en samlet lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene våren 2017, 

samtidig med en proposisjon om ny kommunestruktur. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Fylkesmannen i oppdrag å legge til 
rette for og koordinere prosesser knyttet til arbeidet med kommunereformen. Alle 
kommuner har derfor utarbeidet en plan for arbeidet der følgende er konkretisert: 
 

 Hvordan kommunen vil arbeide med faktagrunnlag og utredninger 

 Administrative og politiske forankringer og prosesser 

 Hvordan tjenesteproduksjon, samfunnsutvikling, kommuneøkonomi og 

lokaldemokrati skal analyseres og diskuteres i forhold til målene for reformen 

 Hvordan kommunen vil ivareta forankring og involvering av innbyggerne, næringsliv 

og andre interessegrupper i kommunen 

 Kommunens utfordringer og muligheter i et langsiktig perspektiv. 

 Prosess med nabokommuner, og hvilke kommuner man konkret vil jobbe med 

 Framdriftsplan og milepæler, herunder formelle vedtak 

Fylkesmannen understreker at arbeidet med kommunereformen må sikres solid forankring i 

kommunestyrene. 

 

Endringer i kommunestrukturen må bygge på lokale prosesser. I alle deler av prosessen må 
det legges stor vekt på informasjon til og medvirkning fra innbyggerne. Valg av framtidig 
kommunestruktur må ha et langsiktig og helhetlig perspektiv, og må bidra til å nå målene 
med kommunereformen. En kommune har flere roller; som tjenesteyter, myndighetsutøver, 
samfunnsutvikler og som demokratisk arena. Med kommunenes roller som utgangspunkt, og 
Stortingets mål med reformen, er det lagt et godt grunnlag for gode og grundige diskusjoner, 
vurderinger og vedtak lokalt. 
 

 

 

 



  
 
 

 

 

Fakta 

 

Kommunestyrene i Gausdal, Lillehammer og Øyer fattet i oktober vedtak om å delta i første 
pulje av kommunereformen så langt det er praktisk mulig. De besluttet også hvilke 
kommuner de ønsket å vurdere videre prosess med, og at konkretisering av videre prosess, 
med utgangspunkt i reformens mål, skulle legges fram for kommunestyrene i 
november/desember – se vedlegg. 
 
I november/desember vedtok de tre kommunestyrene å oversende en likelydende plan for 
videre arbeid med kommunereformen (inkl. fremdriftsplan) til Fylkesmannen i Oppland. (Se 
«Bakgrunn» over.) Tilsvarende vedtak ble gjort i Ringebu. 
Kommunestyrene i Gausdal, Lillehammer og Øyer vedtok å opprette politiske arbeidsutvalg, 
samt at det ble besluttet at det i tilknytning til kommunestyrenes møter i januar skulle 
legges til rette for en bred diskusjon om kommunereform og behov for fakta/informasjon 
m.v..   
 
De viktigste milepælene i fremdriftsplanen var at valg av samarbeidskommuner skulle skje i 

februar-mars 2015; at det skulle gjennomføres videre utredninger og 

innbyggerkommunikasjon, og at endelig beslutning om evt. sammenslutning skal skje i 

november 2015. 

 

Kommunestyret i Ringebu vedtok i januar at kommunen skal innlede drøftinger med 
Gausdal, Lillehammer og Øyer om kommunereformprosess. Prosess og tempo skal avklares 
av partene i samarbeidskonstellasjonene i fellesskap, og legges fram for kommunestyret til 
behandling. Ringebu kommunestyre ønsker at Sør-Fron og Nord- Fron kommuner deltar i 
disse drøftingene. I etterkant har Nord- og Sør-Fron takket nei til invitasjonen. 
 
 

 

VURDERING: 

 

Kommunestyret i Gausdal vedtok allerede i oktober 2014 at videre kommunereformprosess 
primært ville være med de andre kommunene i Lillehammer-regionen; Lillehammer og Øyer, 
og sekundært med Ringebu, Ringebu – Sør-Fron, Ringebu – Sør-Fron og Nord-Fron og/eller 
Ringsaker, om de aktuelle kommunene skulle ønske det. 
 
Både Lillehammer og Øyer kommunestyrer har gjennomført arbeidsmøter i januar.  I begge 

var det størst oppslutning om å gå videre i prosess mellom Gausdal, Lillehammer, Ringebu og 

Øyer.  

 

Ringebu har kommunestyrevedtak (januar 2015) om å innlede drøftinger mellom disse 
kommunene om en kommunereformprosess.  
 

Organisering: 



  
 
 

 

 

 

Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer går nå sammen i en prosess med sikte på å danne en 

ny kommune.  Utgangspunktet er et ønske om å finne ut om kommunene bedre vil bli i stand 

til å løse fremtidens utfordringer og oppgaver som en samlet, ny kommune. 

 

Kommunene har hver for seg et ansvar for å gjennomføre en god prosess overfor sine 

innbyggere. Det foreslås derfor at den enkelte kommune oppretter en egen 

prosjektorganisasjon. Det er naturlig at kommunestyrene står som prosjekteiere og – slik flere 

allerede har organisert seg –at  ulike varianter av et utvidet formannskap utgjør 

styringsgruppen. 

 

I en slik prosess er det helt vesentlig å jobbe sammen og å bli godt kjent på tvers av 

kommunegrenser. Med utgangspunkt i felles drøftinger i møte mellom de politiske 

arbeidsgruppene i Gausdal 20. februar foreslås det derfor å opprette en felles prosjektgruppe 

som utgjøres av ordfører, ytterligere to politikere, rådmann og én hovedtillitsvalgt (HTV) fra 

hver av de fire kommunene. 

 

Prosjektgruppens mandat er å tilrettelegge for en god prosess som skal bygge på dialog, 

åpenhet og kultur for deling. Blant hovedoppgavene er : 

 

 Sørge for at det legges frem en felles sak med forslag til vedtak om en eventuell 

sammenslåing for de fire kommunestyrene innen fastsatt frist. 

 Sørge for å avklare hvilke tema som bør innarbeides i en endelig intensjonsavtale, og 

hvilke som med fordel kan avklares tidligere i prosessen, og legge en plan for dette 

arbeidet. 

 Sørge for at det gjennomføres nødvendige utredninger. Prosjektgruppa må hele tiden 

ha for øye hva som er relevante opplysninger for å treffe en beslutning om å etablere 

en ny kommune. Mange detaljer kan være interessante å undersøke, men gir ikke 

nødvendigvis et bedre beslutningsgrunnlag.  

 Sørge for god informasjon og kommunikasjon om sammenslutningsspørsmålet overfor 

innbyggerne. Det må legges til rette for dialog, og sørges for formidling av fakta fra 

utredningene på en forståelig måte. 

 Sørge for at det legges til rette for gode møteplasser mellom folkevalgte i de fire 

kommunene.  

 

Forhold til ansatte: 

 

For å bistå de folkevalgte, etableres et administrativt prosjektsekretariat med en medarbeider 

fra hver kommune. Medlemmer av prosjektsekretariatet deltar i de møtene der det er 

hensiktsmessig. En av kommunene får ansvar for sekretariatsledelsen. Det delegeres til 

rådmennene å bemanne opp prosjektsekretariatet innenfor rammen av de ressursene som er 

stilt til rådighet for arbeidet. 

 



  
 
 

 

 

 Å legge til rette for ansattes medvirkning er rådmennenes ansvar. Dette må skje på to nivåer; 

gjennom arbeidstakerorganisasjonene og ved at det legges til rette for at den enkelte får god 

informasjon og mulighet for å komme med innspill. Det vil bli utarbeidet en egen 

fremdriftsplan for dette arbeidet. 
 
Fremdrift:  
 

Det utarbeides en fremdriftsplan for reformprosessen som omfatter både politisk aktivitet, 

administrativ aktivitet, innbyggerkommunikasjon og ansattes medvirkning. De viktigste 

politiske aktivitetene, slik det ser ut i forkant av kommunestyrenes behandling i mars, er listet 

opp i tabellen nedenfor. Det kan være nødvendig å gjøre endringer i løpet av året. 

 
Dato Politisk nivå Kommentar/tema 

09.04.2015 Prosjektgruppemøte  

17.04.2015 Styringsgruppesamling Prosjektplan, kommunikasjonsplan - vedtak 

06.05.2015 Prosjektgruppemøte  

28.05.2015 Felles KST-samling Start visjonsprosess/intensjonsavtale 

03.06.2015 Prosjektgruppemøte  

11.06.2015 Styringsgruppesamling Kl. 8-10: Fremtidsbilder + start 
intensjonsavtale 

11.06.2015 "Listesamling" Kl. 10: Partienes nominerte kandidater: 
Info om prosessen; bli kjent på tvers av 
kommuner 

01.07.2015 Prosjektgruppemøte  

05.08.2015 Prosjektgruppemøte  

18.08.2015 Formannskap Innstilling intensjonsavtale 

20.08.2015 Felles KST-samling Vedtak intensjonsavtale 

02.09.2015 Prosjektgruppemøte  

07.10.2015 Prosjektgruppemøte  

29.10.2015 Felles KST-samling Gjennomgang status/bli kjent - nye KST 

17.11.2015 Formannskap/styringsgruppe alle Ny kommune – eller ikke? Innstilling 

26.11.2015 Kommunestyre alle Ny kommune – eller ikke? Vedtak 
 

Dersom kommunestyrene sier ja til en ny kommune, må det umiddelbart avholdes felles 

kommunestyremøte, der det fattes vedtak om navn på ny kommune og hva som skal være 

kommunesenteret. Dette skal inngå i en søknad til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet om sammenslåing. 

 

Det legges stor vekt på jevnlige samlinger av folkevalgte i de fire kommunene. Tidligere 

prosesser og pågående prosesser mellom andre kommuner bekrefter viktigheten av dette. Det 

skal utarbeides visjon for arbeidet mot en ny kommune, og det skal foretas en gjennomgang 

tidlig i prosessen for å sikre at potensielt vanskelige spørsmål blir avklart og ikke kommer i 

veien for en god prosess. Å engasjere potensielle nye kommunestyremedlemmer så tidlig som 

mulig, slik at de får et eierforhold til prosessen, vurderes også som vesentlig. Det legges 



  
 
 

 

 

derfor opp til en «listesamling» av alle nominerte fra samtlige partier og kommuner på 

forsommeren. 
 
Utredninger: 
 

Kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer har også tidligere sett på muligheten for å slå seg 

sammen til en kommune. I den forbindelse ble det gjort i alt 16 utredninger om ulike temaer 

som ble ansett som viktige for prosessen. Med få unntak ble utredningene gjort av ansatte i de 

tre kommunene. Alle rapportene ble ferdigstilt i 2007 og er tilgjengelig på Lillehammer 

kommunes nettside om kommunereformen. I denne saken er det tatt utgangspunkt i at man 

gjennom disse rapportene dekker de temaer som bør være gjenstand for felles utredninger.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har etablert et nasjonalt 

utviklingsprogram for byregioner. Formålet med programmet er å øke kunnskapen om 

samspillet mellom by og omland for å styrke den regionale vekstkraften. Gausdal, 

Lillehammer, Ringebu og Øyer deltar sammen med resten av kommunene i Gudbrandsdalen i 

ett av disse prosjektene (ByR Lillehammer). Som en del av dette ferdigstilte Østandsforskning 

høsten 2014 en helhetlig samfunnsanalyse for regionen. Analysen, «Gode i hop – Samspill og 

samarbeid mellom Lillehammer og Oppland», foreligger både som fullversjon og kortversjon, 

og er tilgjengelig på kommunenes nettsider og hos Østlandsforskning. KMD har i sin veileder 

om kommunestrukturreformen påpekt at kommuner som er omfattet av en slik analyse, 

allerede har gjennomført flere av de kartlegginger som anbefales. 

 

KMD har også etablert et nettbasert verktøy for å få fram sentrale nøkkeltall og 

utviklingstrekk både for enkeltkommunene og for den nye kommunen. Verktøyet er 

tilgjengelig på nykommune.no.  

I tabellen nedenfor gjengis de 16 temaene sammen med en anbefaling om hvordan de 

behandles i den videre prosessen. Dersom anbefalingen er å oppdatere utredningen fra 2007, 

betyr dette både å oppdatere fakta og forventet utvikling til dagens kunnskap og å inkludere 

Ringebu kommune. 
Nr. Tema 2007 Ny prosess 2015 

1 Barnehage 
Oppdateres. Arbeidsgruppe med ansatte og tillitsvalgte 
fra barnehage i de fire kommunene 

2 Skole 
Oppdateres. Arbeidsgruppe med ansatte og tillitsvalgte 
fra skole i de fire kommunene 

3 Pleie og omsorg 
Oppdateres. Arbeidsgruppe med ansatte og tillitsvalgte 
fra pleie og omsorg i de fire kommunene 

4 Lokalisering av administrative tjenester 
Oppdateres. Arbeidsgruppe med ansatte og tillitsvalgte 
fra administrasjonen i de fire kommunene 

5 Konsekvenser for ansatte 
Sjekkes ut mot KS’ rapporter. Arbeidsgruppe med HR-
ansatte og tillitsvalgte i de fire kommunene.  

6 Utvikling av felles identitet Oppdateres ikke.  

7 
Jakt-, fiske- og fjellrettigheter (Rettigheter og 
forvaltning i statsallmenninger) 

Oppdatert 2014. Sendes Ringebu for kommentarer og 
eventuelle tillegg. 

8 Samferdsel Delvis dekket av ByR. Prioriteres ikke. 

9 Arealbruk Delvis dekket av ByR. Prioriteres ikke. 

10 Endringer i offentlig forvaltning, region- og kommune- Utgår, ny oppgavefordeling kommer i Stortingsprp. i mars 



  
 
 

 

 
nivå 

11 Interkommunalt samarbeid Dekket av ByR-analysen (9.4 Samarbeidsmatrisen) 

12 
Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion, 
pendling 

Dekket av ByR-analysen (Kap. 3 og 4) 

13 Kommuneøkonomi Oppdateres v.h.a. NyKommune-verktøyet. Øk-medarb. 

14 
Innsparingspotensial – politisk og administrativ ledelse 
og styring 

Ny rapport. Ekstern konsulent. 

15 
Politisk organisering og konsekvenser for 
lokaldemokratiet 

Oppdateres. Arbeidsgruppe med politikere fra de fire 
kommunene. 

16 Næringsutvikling i regionen Dekket av ByR-analysen  (Kap. 4-7) 

17 
Kapasitet, kompetanse og rekruttering – særlig innen 
spesialiserte tjenester 

Ny rapport. Arbeidsgruppe med HR-ansatte og ledere + 
tillitsvalgte fra de fire kommunene 

Utredningene handler i stor grad om å kartlegge status og en framskrevet utvikling basert på 

hvordan ting er i dag. I arbeidet med kommunestruktur er det viktig ikke bare å beskrive og 

vurdere status, men se på hvordan fremtiden kan bli. Intensjonen bak reformarbeidet er at fire 

kommuner sammen kan skape en bedre fremtid for innbyggerne enn kommunene kan hver for 

seg. Om dette vil bli resultatet er det ikke mulig å utrede seg til svaret på, men er noe som må 

diskuteres bredt og i mange fora. De foreslåtte utredningene er viktig informasjon inn i en slik 

prosess. 
 

Innbyggerkommunikasjon: 

 

Det skal utarbeides en kommunikasjonsplan for prosessarbeidet mot innbyggerne i de fire 

kommunene. Til dette vil prosjektsekretariatet søke profesjonell bistand. Å skape god dialog 

med innbyggerne om et så vesentlig spørsmål som å danne en ny kommune er viktig. 

Arbeidet med kommunikasjonsplanen vil bli igangsatt så raskt som mulig etter 

kommunestyrenes vedtak i mars, og skal behandles i felles styringsgruppesamling midt i 

april. 

 

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 

 

      innstilling: 

 

 

1. De fire kommunene Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer går sammen i prosess 

for å se på muligheten for å danne en ny kommune. 

2. Det tas sikte på likelydende vedtak i de fire kommunestyrene i november 2015. 

3. Organisering, fremdrift og utredningsprosess gjennomføres slik det fremgår av saken. 

4. Prosessen skal bygge på dialog, åpenhet og kultur for deling. 

5. Det skal legges frem egen plan for innbyggerkommunikasjon og involvering av 

ansatte som vedtas av styringsgruppene i fellesmøte i april. 

6. Dersom det kommer forespørsel fra flere kommuner om å delta, åpnes det for det. 



  
 
 

 

 

7. Det delegeres til rådmennene å opprette og bemanne et prosjektsekretariat i tråd med 

intensjonene i saken og innenfor rammen av de ressursene som er stilt til rådighet for 

arbeidet. Budsjett godkjennes i styringsgruppemøtet i april. 

 

Formannskapet behandlet saken den 17.03.2015 sak 23/15 

 

Behandling: 

Odd Steinar Bækken, Bygdalista, satte fram dette forslaget:  

 

1. De 4 kommunene Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer går sammen i en prosess 

for å se på mulighetene for å danne en ny kommune.  

2. Kommunen deltar i første pulje i kommunereformarbeidet og legger fram eventuelt 

likelydende vedtak i kommunestyrene når saken er ferdig utredet. Målsettingen er 

november 2015.  

3. Organisering foregår etter opprinnelig kommunestyrevedtak ks 58/14 og 65/14 slik at 

arbeidsutvalg som ble nedsatt fortsetter som kommunens prosjektgruppe + HTA, 

framdrift og utredning i tråd med mandatet for prosjektgruppa.  

4. Prosessen skal bygge på dialog, åpenhet og kultur for deling.  

5. Det skal legges fram en egen plan for innbyggerkommunikasjon og involvering av 

ansatte som vedtas i kommunestyrene.  

6. Dersom det kommer forespørsel fra flere kommuner om å delta åpnes det for det.  

7. Det delegeres til rådmennene å opprette et prosjektsekretariat i tråd med intensjonene i 

saken og et budsjett for dette godkjennes i kommunestyret i april. 

8. Rådgivende folkeavstemming om saken skal avholdes høsten 2015, enten i august 

eller ved valget 12-13 september.  

 

Votering:  

 Punkt 1 og 2 enstemmig tiltrådt.  

 Punkt 3 i innstillingen ble satt opp mot forslaget til Odd Steinar Bækken. Innstillingen 

ble tiltrådt med 6 mot 1 stemme.  

 Punkt 4,5,6 og 7 ble enstemmig tiltrådt.  

 Bækkens forslag til nytt punkt 8 fikk 3 stemmer og falt.  

 

Formannskapet valgte enstemmig disse til å representere Gausdal kommune inn i 

følgende organ:  

 

 Til felles prosjektgruppe (3 politikere fra hver kommune):  

-Ordfører Hans Høistad, Ap 

-Varaordfører Olav Olstad, V 

-Formannskapsmedlem Jon Arild Sagheim, SP 

 Til arbeidsgruppe for politisk organisering og konsekvenser for lokaldemokratiet: 

-Kommunestyremedlem Roar Steinslien, Ap-Kommunestyremedlem Harald Ove Foss, 

Sp 

 



  
 
 

 

 

Innstilling: 
1. De fire kommunene Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer går sammen i prosess for å se på 

muligheten for å danne en ny kommune. 

2. Det tas sikte på likelydende vedtak i de fire kommunestyrene i november 2015. 

3. Organisering, fremdrift og utredningsprosess gjennomføres slik det fremgår av saken. 

4. Prosessen skal bygge på dialog, åpenhet og kultur for deling. 

5. Det skal legges frem egen plan for innbyggerkommunikasjon og involvering av ansatte som 

vedtas av styringsgruppene i fellesmøte i april. 

6. Dersom det kommer forespørsel fra flere kommuner om å delta, åpnes det for det. 

7. Det delegeres til rådmennene å opprette og bemanne et prosjektsekretariat i tråd med 

intensjonene i saken og innenfor rammen av de ressursene som er stilt til rådighet for 

arbeidet. Budsjett godkjennes i styringsgruppemøtet i april. 

 

Kommunestyret behandlet saken den 26.03.2015 sak 18/15 

 

Behandling: 

Odd Steinar Bækken, Bygdalista, satte fram dette forslaget:  

1. De 4 kommunene Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer går sammen i en prosess for å 

se på mulighetene for å danne en ny kommune.  

2. Kommunen deltar i første pulje i kommunereformarbeidet og legger fram eventuelt 

likelydende vedtak i kommunestyrene når saken er ferdig utredet. Gausdal kommune har 

som målsetting våren 2016.  

 



  
 
 

 

 
 

3. Organisering foregår etter opprinnelig kommunestyrevedtak ks 58/14 og 65/14 slik at 

arbeidsutvalg som ble nedsatt fortsetter som kommunens prosjektgruppe + HTA, framdrift 

og utredning i tråd med mandatet for prosjektgruppa.  

4. Prosessen skal bygge på dialog, åpenhet og kultur for deling.  

5. Det skal legges fram en egen plan for innbyggerkommunikasjon og involvering av ansatte 

som vedtas i kommunestyrene.  

6. Dersom det kommer forespørsel fra flere kommuner om å delta åpnes det for det.  

7. Det delegeres til rådmennene å opprette et prosjektsekretariat i tråd med intensjonene i 

saken og et budsjett for dette godkjennes i kommunestyret i april.  

8. Rådgivende folkeavstemming om saken skal avholdes høsten 2015, før 

realitetsbehandlingen i kommunestyret den 26. november.  

 

Votering:  

Punkt 1 ble enstemmig vedtatt.  

Punkt 2: innstilingen ble vedtatt med 19 stemmer. 4 stemte for forslaget til Bækken.  

Punkt 3: innstillingen ble vedtatt med 19 stemmer. 4 stemte for forslaget til Bækken. 

Punkt 4-7 enstemmig vedtatt.  

Punkt 8: tilleggsforslaget til Bækken fikk 9 stemmer og falt.  

 

Vedtak: 

1. De fire kommunene Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer går sammen i prosess 

for å se på muligheten for å danne en ny kommune. 

2. Det tas sikte på likelydende vedtak i de fire kommunestyrene i november 2015. 

3. Organisering, fremdrift og utredningsprosess gjennomføres slik det fremgår av saken. 

4. Prosessen skal bygge på dialog, åpenhet og kultur for deling. 

5. Det skal legges frem egen plan for innbyggerkommunikasjon og involvering av 

ansatte som vedtas av styringsgruppene i fellesmøte i april. 

6. Dersom det kommer forespørsel fra flere kommuner om å delta, åpnes det for det. 

7. Det delegeres til rådmennene å opprette og bemanne et prosjektsekretariat i tråd med 

intensjonene i saken og innenfor rammen av de ressursene som er stilt til rådighet for 

arbeidet. Budsjett godkjennes i styringsgruppemøtet i april. 

 

 

 

 

 


