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"EN NY REGION - HEDMARK OG OPPLAND" - INNSPILL TIL UTREDNING  
 
 
... Sett inn saksutredningen under denne linja  
 
Vedlegg: 
Oppland fylkeskommune: Høringsbrev utredning – «En ny region – Hedmark og Oppland ?» 
datert 14.10.2016 med vedlegg «Utredning knyttet til en eventuell sammenslåing av 
Hedmark og Oppland fylkeskommuner» (Oktober 2016). 
 
Andre saksdokument (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
På spørsmålet fra Oppland fylkeskommune om fylkeskommunen skal gå videre med 
arbeidet om en mulig sammenslåing, rår rådmannen kommunestyret til å svare «ja». De 
viktigste begrunnelsene framkommer under vurderingen i saksutredningen.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Oppland fylkeskommune inviterer kommunene og regionrådene til innspill på utredning – 
«En ny region – Hedmark og Oppland ?» - ved brev datert 14.10.2016. Ønsket er at 
høringsinstansene på bakgrunn av den tilsendte utredningen gir en tilbakemelding på om 
Oppland fylkeskommune skal gå videre med arbeidet om en mulig sammenslåing. Frist for 
tilbakemelding er 18.11.2016.  
 
Hedmark fylkeskommune har på samme måte sendt utredningen på høring, men med helt 
konkrete spørsmål når det gjelder forhold som kvalitet og prioritering av tjenestetilbud, valg 
av skolemodell, betydningen for framtidig vekst og demokrati, den enkelte kommunes 
oppfatning av regiontilhørighet m.v. 
 
Kommunal- og regionaldepartementet tar sikte på å legge fram en proposisjon om nye 
oppgaver og ansvar til nye folkevalgte regioner våren 2017, og at nye folkevalgte regioner 
trer i kraft fra 1. januar 2020 dvs etter neste kommune- og fylkestingsvalg. 
 
Fylkestingene i Hedmark og Oppland fattet i juni 2016 følgende likelydende vedtak: 

 Fylkestinget ber om at det til fylkestingets samling i desember 2016, legges fram et 

beslutningsunderlag for en eventuell etablering av en ny folkevalgt region i Innlandet 

bestående av dagens Oppland fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune. 

 Beslutningsunderlaget bør vurdere fordeler og ulemper ved en slik modell sammenholdt 

med dagens modell. 



 I beslutningsgrunnlaget skal det vurderes hvilke politikkområder som utredes. 

 Utredningen må også si noe om økonomiske forhold, og konsekvenser for fremtidige 

inntekter knyttet til en sammenslåing. 

 Beslutningsunderlaget bør gi en oversikt over spørsmål av formell, juridisk, 

organisatorisk og personellmessig art, som må avklares senere dersom det fattes 

positivt vedtak om å etablere en ny region. 

 Basert på vurderingene i utredningen, legges det i desember frem et vedtak for 

fylkestinget i Hedmark og i Oppland om å inngå et eventuelt prinsippvedtak om 

sammenslåing, eller videreføre dagens fylkeskommuner.  

 
Utredningen følger som vedlegg til saken. Utredningen omfatter ikke 
 Politisk organisering og styringsform 

 Administrativ struktur 

 Juridiske problemstillinger. 

Det er en rekke økonomiske forhold som ikke berøres i utredningen, og som vil måtte 
utredes dersom det vedtas et prinsippvedtak om sammenslåing. 
 
Regjeringens mål (Meld.St.22 2015-16), sitat: «Regjeringen ønsker en helhetlig 
forvaltningsstruktur som kan møte fremtidens utfordringer og der de ulike leddene fungerer 
godt sammen. Regjeringens mål er å utvikle et folkevalgt mellomnivå som spiller på lag med 
stat og kommune, som kan gripe sentrale samfunnsutfordringer og legge til rette for 
utvikling og vekst i alle deler av landet. Regjeringen vil derfor tydeliggjøre og utvikle det 
regionale folkevalgte nivå som samfunnsutviklere. Reformen skal legge til rette for utvikling 
ut fra regionale muligheter og fortrinn og for samordning av sektorer og prioriteringer som 
er viktige for utviklingen i regionen. Reformen skal bidra til styrking av lokaldemokratiet». 
 
I Innst. 333 S (2014-2015) uttalte et flertall i Stortinget at «utgangspunktet er at oppgaver 
og ansvar som legges til regionnivået i hovedsak er relatert til rollen som regional aktør for 
samfunnsutvikling. Dette vil også omfatte innbyggerrettet tjenesteproduksjon». Videre 
framheves både i Meld.St 14 (2014-2015) og Meld.St 22 (2015-16) demokratiaspektet. 
Innbyggernes muligheter til aktiv medvirkning vil her stå sentralt. Dette vil bl.a. være 
relatert til hvilke oppgaver som legges til de ulike folkevalgte nivåene.  
 
Samfunnsutviklerrollen er oppsummert i tre dimensjoner: 
 Gi strategisk retning til samfunnsutviklingen, tilpasset regionale og lokale forhold 

 Mobilisere privat sektor, kulturliv og lokale forhold 

 Samordne og koordinere offentlig innsats og virkemiddelbruk.  

  
Vurdering: 
Skal Oppland fylkeskommune gå videre med arbeidet om en mulig sammenslåing ? 
Rådmannen mener at svaret er ja blant annet fordi: 
 
 Stortingets intensjon er å overføre flere oppgaver/funksjoner til det «nye» regionale 

nivået, flere virkemidler under regional folkevalgt kontroll gir større kraft i 

samfunnsutviklerrollen.   



 
 Andre steder i landet slår flere fylkeskommuner seg sammen. Dersom ikke våre to fylker 

slår seg sammen blir Innlandet svakt i konkurransen med de nye regionene andre steder 

i landet, dette vil kunne innebære at Innlandet taper i kampen om statlige 

infrastruktursatsninger i vei og jernbane, i kampen om plassering av statlige 

etater/direktorater mm 

 
 En større region kan bidra til en mer kraftfull demning mot Oslo-området. Målet bør 

være å etablere et kraftsentrum i Mjøsområdet som kan være et supplement til 

hovedstadsregionen. En slik utvikling vil også komme de vekstsvake delene av Hedmark 

og Oppland til gode.   

 

 En større region vil med større kraft kunne utnytte Innlandets fortrinn og potensiale, 

våre naturgitte forutsetninger. 

 
Avslutningskommentar: Statlig organisering byr på samordningsutfordringer. Ulike statlige 
etater har ulike regionale inndelinger, kartet er svært uoversiktlig. Dette fører til betydelige 
utfordringer i samhandling og samarbeid med sikte på helhetlige løsninger der ulike 
sektorinteresser må veies opp mot hverandre. Det er viktig å understreke klare 
forventninger om en harmonisering av regionstrukturen både på folkevalgt og statlig 
regionalt nivå.  
 
... Sett inn saksutredningen over denne linja  
 
::: Sett inn innstillingen under denne linja  
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurderinger og avslutningskommentar. 
 
 
Eli Eriksrud  
Konstituert rådmann 
::: Sett inn innstillingen over denne linja  


