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Hva 

er kommunereformen? 

En endring i kommunekartet for å skape større kommuner. 

vil en oppnå med kommunereformen? 

Skape kommuner som enda bedre kan ivareta dagens oppgaver 

og påta seg nye samfunnsoppgaver. 

 

Hvem 

har bestemt at vi skal ha kommunereform? 

Regjeringen har bestemt det med støtte i flertallet på Stortinget. 

angår det? 

Alle som er opptatt av hvordan samfunnet skal være organisert,  

sjøl om ikke alle blir direkte berørt.



 

Hvorfor 

skal vi ha en kommunereform? 

Regjeringen mener at dagens kommuneinndeling ikke gjenspeiler 

den befolkningsutviklingen og sentraliseringen vi har hatt i Norge 

de siste tiårene. Nye oppgaver stiller økte krav til kommunene og 

deres kapasitet og kompetanse, for eksempel innenfor 

helsesektoren.  

Regjeringen har som mål å skape bærekraftige og robuste 

kommuner som skal gi gode og likeverdige tjenester til 

innbyggerne, sikre helhetlig og samordnet samfunnsutvikling,  

og å styrke lokaldemokratiet. 

 

Hvordan 

foregår arbeidet med kommunereform i Øyer? 

Kommunestyret har hatt kommunereformen på sakskartet siden 

september 2014, og de politiske partiene i Øyer har hittil vært 

samlet i diskusjonene om kommunereformen.  

Det er nedsatt ei politisk arbeidsgruppe som skal bistå ordføreren 

med å dra arbeidet videre i Øyer. I arbeidsgruppa sitter:  

- Mari Botterud (H)  

- Kåre Solbakken (Ap)  

- Marthe Lang-Ree (Sp) 

Nå står politikerne i Øyer foran et valg av samarbeidsretning;  

hvilke kommuner skal Øyer gå videre sammen med i prosessen? 

Dette skal vedtas i kommunestyret 26. mars, og politikerne ønsker 

å forankre det hos innbyggerne i Øyer.  

 



 

Når 

blir beslutninger om kommunesammenslutning tatt? 

Det raskeste løpet innebærer at de kommunene som vil slå seg 

sammen fatter likelydende vedtak høsten 2015.  

I så fall vil regjeringen vedta sammenslutning våren 2016. For 

kommuner som ikke velger et så raskt løp, eller som ikke deltar i 

reformprosessen, vil Stortinget behandle kommunestrukturen i 

2017. 

vil kommunesammenslutninger bli gjennomført? 

Ved det raskeste løpet kan kommunesammenslutninger 

gjennomføres fra 1.1.2018. Siste gjennomføring skjer 1.1.2020. 

Kommunestyret i Øyer har sagt at de ønsker å delta i første runde.  

  

 

 

Hvilke  

muligheter har Øyer? 

Kommunestyrevedtakene som er fattet i våre nabokommuner, og 

samtaler som har vært mellom kommunene, viser at det mest 

aktuelle samarbeidsalternativet i regionen er de fire kommunene 

Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu.  

  



 

Kan jeg påvirke utfallet? 

Ja! Du kan si din mening til de folkevalgte i Øyer om hva de bør 

legge vekt på i det videre arbeidet med kommunereformen.  

Du kan delta på åpne møter om kommunereform; 

 

Tirsdag 17. mars kl 1900 på Øyer samfunnshus 

eller 

Onsdag 18. mars kl 1900 på Tretten samfunnshus 

 

 

Du finner mer informasjon om kommunereformen på Øyer 

kommunes hjemmeside 

www.oyer.kommune.no 

Du kan også sende synspunkter og kommentarer på epost til: 

postmottak@oyer.kommune.no 

http://www.oyer.kommune.no/
mailto:postmottak@oyer.kommune.no

