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Kommunereformen - Svar på 7 spørsmål fra Fylkes-
mannen i Oppland 
 
 

Vedlegg: 
 

Ingen - men det vises til vedleggene 4 og 5 i K-sak 54/14. 
 
 

Bakgrunn: 
 

Kommunestyret behandlet 11. november 2014 K-sak 54/14 "Kommunereformen – 
Sør-Fron kommune sine prioriteringer", og gjorde slikt vedtak: 

1. Sør-Fron kommunestyre viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(KMD) om deltakelse knyttet til ny kommuneinndeling. Kommunestyret mener det er viktig at 
prosessen er godt forankret lokalt, og vil samarbeide med andre kommuner for å komme 
frem til et godt grunnlag for endelig vedtak. 

2. Sør-Fron kommune ser det som naturlig at de nåværende regionene Lillehammer og Midt-
Gudbrandsdalen blir slått sammen til 1 felles region i fremtiden. 

3. A - Sør-Fron kommune ønsker fremtidige prosesser knyttet til mulig kommunestruktur som 
 omfatter kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. 

 B - Den politiske arbeidsgruppen får fullmakt til å føre samtaler med andre kommunener etter 
 behov. 

4. Formannskapet får fullmakt til å besvare spørsmålene fra fylkesmannen. 
 

Punkt 4 i vedtaket viser til de spørsmålene som fylkesmannen stilte i brevet datert 24. 
september 2014, og der det er gitt svarfrist 10. desember d.å.. 
 

Spørsmålene fra fylkesmannen er: 
 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 dere konkret vil jobbe med. 

 Framdriftsplan og milepæler, herunder formelle vedtak. 
 
 

Vurdering: 
 

Ordfører og rådmann er enige om at formannskapet 8. desember 2014 kollektivt i 
møtet utformer svarene på spørsmålene fra fylkesmannen. 



Forslag: 
 

Rådmannenen ber om at nedenstående forslag blir vedtatt av formannskapet: 
 
 

Hundorp, 2. desember 2014 
 
 

Jan Reinert Rasmussen 
rådmann 

 
 

Sør-Fron kommunes svar på 7 spørsmål fra Fylkesmannen i Oppland i brev datert 
24. september 2014 er: 
 
 

Spørsmål 1: Hvordan kommunen vil arbeide med faktagrunnlag og utredninger. 
 

Svar 1:  
 
 

Spørsmål 2: Administrative og politiske forankringer og prosesser. 
 

Svar 2:  
 
 

Spørsmål 3: Hvordan tjenesteproduksjon, samfunnsutvikling, kommuneøkonomi 
og lokaldemokrati skal analyseres og diskuteres i forhold til målene 
for reformen. 

 

Svar 3:  
 
 

Spørsmål 4: Hvordan kommunen vil ivareta forankring og involvering av innbygg-
erne, næringsliv og andre interessegrupper i kommunen. 

 

Svar 4:  
 
 

Spørsmål 5: Kommunens utfordringer og muligheter i et langsiktig perspektiv. 
 

Svar 5:  
 
 

Spørsmål 6: Prosess med nabokommuner, og hvilke kommuner dere konkret vil 
jobbe med. 

 

Svar 6  
 
 

Spørsmål 7: Framdriftsplan og milepæler, herunder formelle vedtak. 
 

Svar 7:  
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Sør-Fron kommunes svar på 7 spørsmål fra Fylkesmannen i Oppland i brev datert 
24. september 2014 er: 
 
Spørsmål 1: Hvordan kommunen vil arbeide med faktagrunnlag og utredninger. 
 

Svar 1: * Sør-Fron kommune har avholdt folkemøte om temaet 13. oktober 
2014. Bla. statssekretær Jardar Jensen deltok, sammen med 
lokale næringslivsrepresentanter og formannskapene i de tre 
kommunene i regionen. 

 * Kommunestyret behandlet 8. april 2014 en interpellasjon knyttet til 
kommunereformen, og vedtok da: 

 1. Kommunestyret i Sør-Fron vil starte en prosess for å drøfte framtidige opp-
gaver for kommunene. 

 2. Kommunestyret i Sør-Fron vil se dette arbeidet som en viktig del av arbeidet 
med kommuneplanen. 

 3. Kommunestyret i Sør-Fron vil delta i en slik prosess sammen med andre 
kommuner, uavhengig av diskusjon om framtidige kommunegrenser eller 
regiontilknytning. 

 4. Kommunestyret i Sør-Fron valgte en arbeidsgruppe på 5 personer til å 
arbeide med dette. Arbeidsgruppen ble satt sammen med 2 representanter 
fra AP, 1 representant fra H, 1 representant fra BL, og 1 representant fra SP. 
Arbedsgruppen består av: 

  Parti Representanter: Vararepresentanter: 
 Arbeiderpartiet (AP): Arne Bredeveien 1. Hege Bjørkli 
   Hilde K. Holtesmo 2. Arthur Bredeli 
 Høyre (H): Cita Jense Camilla Melgård 
 Sør-Fron Bygdaliste (SFBL): Erik Stenumgaard Odd Midtlin 
 Senterpartiet (SP): Ole Tvete Muriteigen Gunhild Haave 
 5. Kommunestyret i Sør-Fron valgte Ole Tvete Muriteigen (SP) som leder av 

arbeidsgruppen, med Erik Stenumgaard (SFBL) som nestleder og arbeids-
gruppen kan i utgangspunktet starte sitt arbeid umiddelbart. 

 6. Arbeidsgruppen rapporterer regelmessig, og skal utarbeide rapport senest 
innen siste kommunestyremøte før sommeren 2015. 

  Merknad: Det foreligger pr. 8.12.2014 referat fra 4 møter i arbeidsgruppen. 

 * Kommunestyret behandlet temaet 11. november i år i K-sak 54/14. 
  Vedtaket i saken ble: 
 1. Sør-Fron kommunestyre viser til brev fra Kommunal- og moderniserings-

departementet (KMD) om deltakelse knyttet til kommuneinndeling. Komm-
unestyret mener det er viktig at prosessen er godt forankret lokalt, og vil 
samarbeide med andre kommuner for å komme frem til et godt grunnlag for 
endelig vedtak. 

 2. Sør-Fron kommune ser det som naturlig at de nåværende regionene Lille-
hammer og Midt-Gudbrandsdalen blir slått sammen til 1 felles region i frem-
tiden. 

 3. A - Sør-Fron kommune ønsker fremtidige prosesser knyttet til mulig komm-
unestruktur som omfatter kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. 

  B - Den politiske arbeidsgruppen får fullmakt til å føre samtaler med andre 
kommuner etter behov. 

 4. Formannskapet får fullmakt til å besvare spørsmålene fra fylkesmannen. 



 * Formannskapet behandlet fylkesmannens spørsmål 8. desember 
2014 som F-sak 108/14. 

 

Spørsmål 2: Administrative og politiske forankringer og prosesser. 
 

Svar 2: * Kommunestyrets vedtak er omtalt i svar 1. 
 * Temaet er til nå blitt definert som et politisk tema som administra-

sjonen ikke skal arbeide med. 
 

Spørsmål 3: Hvordan tjenesteproduksjon, samfunnsutvikling, kommuneøkonomi 
og lokaldemokrati skal analyseres og diskuteres i forhold til målene 
for reformen. 

 

Svar 3: * Målene for reformen er til nå uklare. 
 * Oppgavemeldingen som er varslet i mai 2015 vil forhåpentligvis 

klargjøre mer om fremtidige oppgaver. 
 * Spørsmålene bør utredes i samarbeid med og mellom alle de 6 

kommunene i regionene Lillehammer og Midt-Gudbrandsdal. 
 

Spørsmål 4: Hvordan kommunen vil ivareta forankring og involvering av inn-
byggerne, næringsliv og andre interessegrupper i kommunen. 

 

Svar 4: * Sør-Fron kommune har alt hatt 1 folkemøte. Se svar 1. 
 * Neste år kan det være aktuelt med folkemøte(r), folkeavstemming 

og/eller andre lokale høringsprosesser. 
 * Temaet bør om mulig løses likt og i samarbeid med og mellom alle 

de 6 kommunene i regionene Lillehammer og Midt-Gudbrandsdal. 
Særlig vil dette være nødvendig hvis folkeavstemming bli aktuelt. 

 

Spørsmål 5: Kommunens utfordringer og muligheter i et langsiktig perspektiv. 
 

Svar 5: * Sør-Fron kommune har flere utfordringer, men her nevnes særlig: 

 Vidergående skoletilbud, særlig knyttet til Vinstra v.g.s.. 

 Konsesjons- og avtalekraft. 

 Gudbrandsdal Energi. 

 Jakt- og fiskerettighet. 

 Snescooterkjøring. 

 Kommunikasjon, særlig mht. E6, buss- og jernbanetilbud. 

 Interkommunale selskap. 

 Innbyggertall og alderssammensetting. 

 Sysselsetting. 
 

Spørsmål 6: Prosess med nabokommuner, og hvilke kommuner dere konkret vil 
jobbe med. 

 

Svar 6 * Se svaret på spørsmål 1. 
 * Politiske «nabosamtaler» med hhv. Ringebu og Nord-Fron 

kommuner. 
 * Prosessen bør utredes i samarbeid med og mellom alle de 6 

kommunene i regionene Lillehammer og Midt-Gudbrandsdal. 
 

Spørsmål 7: Framdriftsplan og milepæler, herunder formelle vedtak. 



 

Svar 7: * Se svaret på spørsmål 1. 
 * Plan, milepæler og vedtakstidspunkt bør utredes i samarbeid med 

og mellom alle de 6 kommunene i regionene Lillehammer og Midt-
Gudbrandsdal. 
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