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Møteplasser knyttet til strategi for og handlingsplan for 
interkommunalt samarbeid  
Formål:  

 Informasjon og kompetanseheving om interkommunalt samarbeid til folkevalgte etter 
valget og de konstituerende møtene.  
 

 Møteplasser for folkevalgte på tvers av kommunene, for å drøfte utfordringer og 
muligheter knyttet til ulike tema som er relevante / aktuelle for det interkommunale 
samarbeidet.  

Felles for de foreslåtte møteplassene er å ha arbeidsmåter som fremmer engasjement og 
debatt. For møteplassene mellom kommunene er det et poeng å bli kjent ved å jobbe 
sammen om utfordringer og muligheter.   

 

Januar 2020 – i det enkelte kommunestyret: Om interkommunalt samarbeid 
En felles kjernepresentasjon utarbeides og gjennomføres: «Bli kjent med det 
interkommunalt samarbeidet»  

- Om interkommunalt samarbeid som arbeidsform 
- Kommunestyres rolle og ansvar 
- Fordeler og utfordringer 
- Oversikt over etablerte samarbeid, og evt. utredninger som er i gang 
- Vedtatt strategi for interkommunalt samarbeid, inkludert handlingsplan og årshjul 

 

Februar 2020 – felles kommunestyreseminar: Om arealplanlegging, 
næringsutvikling og miljø- og ressurspolitikk.  

Arealplanleggingen er forutsetning for god by- og tettstedsutvikling med attraktive steder 
der folk trives. Infrastrukturutbygging og tilrettelegging for ulike former for næringsutvikling 
kan ikke gjennomføres uten planlegging og langsiktige strategier. Ikke minst er planleggingen 
nødvendig for en god miljø- og ressurspolitikk. FNs bærekraftsmål er også stikkord. 

- Innledninger om ulike tema, - sett fra ulike perspektiv nasjonalt og lokalt 
- Regional næringsplan 
- Kommunal planstrategi – felles planbehov? 
- Gruppearbeid og plenum 

Praktisk: Dagen kan være felles dag 3 i KS folkevalgtprogram. Deretter kan en spise middag 
sammen, og gå til hvert sitt kommunestyremøte til «vanlig» tid.  
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Årlig felles formannskapskonferanse i april   
 
Formannskapskonferansen er en innarbeidet møteplass som er foreslått videreført. I 
formanskonferansen er hovedtemaet informasjon om status, og debatt om regionrådets 
satsingsområder.  
 
Aktuelle politiske tema i/for regionen er også mulig å ta inn på dagsorden.  
 
 Årlig formannskapskonferanse kan samkjøres og planlegges med den nye 

fylkeskommunen. Konferansen kan være fra lunsj til lunsj, - med en kommunal dag og en 
felles dag med fylkeskommunen. Om ikke det går, så blir formannskapskonferansen som 
foreslått overfor.  

 
Årlig felles formannskapskonferanse i slutten av august: om handlingsplan for 
interkommunalt samarbeid. 
 
Handlingsplanen som er knyttet til vedtatt strategi om interkommunalt samarbeid skal 
rulleres årlig. Det kan skje i forbindelse med et formannskapsmøte. Her kan en ha en felles 
økt om handlingsplanen, felles lunsj, og deretter gå til hvert sitt formannskapsmøte. 
 

September 2020 – felles kommunestyreseminar: Om helsesamarbeidet 

- Oversikt over etablerte samarbeid, resultater og muligheter 
- Utviklingstrekk; befolkningsutvikling, tjenesteutvikling/utvikling av helsetilbud 
- Samhandlingsreformen sett fra kommunene 
- Statlig helsepolitikk  
- Sykehuset Innlandet inviteres, og innleder om status for og utvikling av 

tjenestetilbudet, og samhandlingsreformen sett fra deres ståsted 

Praktisk: Seminaret er på dagtid. Deretter kan en spise middag sammen, og gå til hvert sitt 
kommunestyremøte. 

 
Januar 2021 – felles kommunestyreseminar: Om aktivt eierskap 
 
Kommunene eier / har eierinteresser i flere selskapet. Mange av dem eier kommunene sammen. 
Dagen kan ha slikt innhold:  
 

- Kommunalt eierskap, og oversikt over selskap 
- Kommunens ulike roller 
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- Motiver for selskapsdannelse, og vurdering før opprettelse av selskap 
- Utøvelse av aktivt eierskap: eierskapsstrategi og eiermelding 

 
Praktisk: Dagen kan være felles dag 4 i KS folkevalgtprogram. Deretter kan en spise middag 
sammen, og gå til hvert sitt kommunestyremøte. 

 
Februar 2021 – felles kommunestyreseminar: Om samfunnsutvikling 

Hva gir god og fremtidsrettet by- og tettstedsutvikling? Hvilke styringsredskap bør man 
bruke (plan- og bygningsloven, økonomiske, organisatoriske)? Hvordan kan en som politiker 
spille på lag med innbyggere, næringslivet,  administrasjon og andre for å få dette til? 
 

- Innledninger om ulike tema, - sett fra ulike perspektiv nasjonalt og lokalt 
- Gruppearbeid og plenum 

Praktisk: Seminaret er på dagtid. Deretter kan en spise middag sammen, og gå til hvert sitt 
kommunestyremøte. 

---- 

 
Flere temaer som kan være aktuelle for felles kommunestyreseminarer 
utover i kommunestyreperioden:  

 Barn og unge og oppvekstmiljøet.  

Kommunene har et stort ansvar for barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet. FNs 
barnekonvensjon slår fast at barnets beste skal være det sentrale prinsippet og 
retningsgivende for alle som jobber med forhold som påvirker oppvekstsvilkår. Hvordan 
jobber kommunene med oppvekstmiljøet, barn, unge og deres familier. Hva er vi stolte av? 
Hva utfordrer? Er det noe vi kan gjøre mere av sammen?  

 Kommune-Norge i endring. 
  

1. Kommunereformen førte til de største endringene for norske kommuner på mange tiår. 
Fra 1. januar 2020 er det 356 kommuner i Norge. 119 kommuner blir 47 nye. Nesten en av 
tre innbyggere får ny kommune. 9 av de 15 største kommunene i Norge er nye 
kommuner. Fylkeskommunene blir færre og større. I februar 2022: Hva er erfaringene 
med det som har skjedd rundt oss? Hva er statlig politikk? Er det lokalt aktuelt å sette 
kommunesammenslutning på dagsorden igjen (framfor videreutvikling av 
interkommunale samarbeid)?  

2. Kommunens hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, levere velferdstjenester 
til innbyggerne, samt legge til rette for lokaldemokratiet. Kommunens rolle er i utvikling. 
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Kommuner må i større grad enn tidligere involvere innbyggerne aktivt som ressurs og 
samarbeidspartnere. Hvilke erfaringer har kommunene, - sett fra de folkevalgte? Hva kan 
vi lære av hverandre? Hva kan vi gjøre sammen for å styrke prosessene og involveringen? 

Praktisk:  

- Innledninger om ulike tema, - sett fra ulike perspektiv nasjonalt og lokalt  
- Gruppearbeid og plenum 

 
 Om samfunnsutvikling 

Hva gir god og fremtidsrettet by- og tettstedsutvikling? Hvilke styringsredskap bør man 
bruke (plan- og bygningsloven, økonomiske, organisatoriske)? Hvordan kan en som politiker 
spille på lag med innbyggere, næringslivet,  administrasjon og andre for å få dette til? 
 

- Innledninger om ulike tema, - sett fra ulike perspektiv nasjonalt og lokalt 
- Gruppearbeid og plenum 

 
 Barn og unge og oppvekstmiljøet 

Kommunene har et stort ansvar for barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet. FNs 
barnekonvensjon slår fast at barnets beste skal være det sentrale prinsippet og 
retningsgivende for alle som jobber med forhold som påvirker oppvekstsvilkår. Hvordan 
jobber kommunene med oppvekstmiljøet, barn, unge og deres familier. Hva er vi stolte av? 
Hva utfordrer? Er det noe vi kan gjøre mere av sammen?  

 

----


