
Vurdering av kommunenes SWOT-analyser i 
forbindelse med kommunereformen

-En helhetlig vurdering av kommunenes konklusjoner

-Aktuelle veivalg for en eventuell videre prosess
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Ekspertutvalgets kriterier

Samfunnsmessige hensyn Kriterier

Tjenesteyting Kvalitet i tjenestene Tilstrekkelig kapasitet

Effektiv bruk av samfunnets ressurser Relevant kompetanse

Likeverdighet Effektiv tjenesteproduskjon

Økonomisk soliditet

Statlig rammestyring

Myndighetsutøvelse Rettsikkerhet Tilstrekkelig kapasitet

Relevant kompetanse

Tilstrekkelig distanse

Samfunnsutvikling Helhetlig ivaretakelse av areal- og transportinteresser tilpasset klima og 

miljøhensyn

Funksjonelle 

samfunnsutviklingsområder

Tilrettelegging for positiv utvikling av lokalsamfunnet og storsamfunnet Tilstrekkelig kapasitet

Relevant kompetanse

Demokratisk arena Betydningsfulle oppgaver og rammestyring Høy politisk deltakelse

Lokal politisk styring Lokal politisk styring

Levende lokalt folkestyre Lokal identitet

Aktiv lokalpolitisk arena Bred oppgaveportefølje

Statlig rammestyring
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Ekspertutvalgets anbefalinger

1. Kommunene bør ha minst 15 000–20 000 innbyggere for å sikre en 

god oppgaveløsning 

2. Kommunestrukturen bør i større grad nærme seg funksjonelle 

samfunnsutviklingsområder

3. Staten bør redusere detaljstyringen og ordninger for politisk deltakelse 

bør videreutvikles for å sikre gode og slagkraftige demokratiske 

arenaer
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Befolkning
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2003 2015
Endring 
antall Endring prosent

Gjøvik 27349 30063 2714 9,9

Østre Toten 14649 14796 147 1,0

Vestre Toten 12627 13152 525 4,2

Søndre Land 6127 5772 -355 -5,8

Nordre Land 6878 6740 -138 -2,0

Landet 4409246 5165802 756556 17,2



Pendling
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Hentet fra Vareide &  Nygaard 2014, Telemarksforsking, TF-notat nr. 2014/33 



Befolkning. Historisk og framskrevet
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Tidligere utredninger

• Framtidas kommunestruktur i Oppland (Asplan Viak og 

Telemarksforsking 2005), 

– Gjøvik, Søndre Land og Vestre Toten

– Østre Toten og Vestre Toten

• Ett «Land» en kommune? Utredning som grunnlag for å vurdere mulig 

sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land (Telemarksforsking 

2006)
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Konklusjoner fra tidligere utredning
Gjøvik, Søndre Land og Vestre-Toten

Utfordringer

• Stagnerende befolkning

• Negativ balanse i forhold til innenlands flytting

• Økende andel eldre

• Økte krav til effektivitet og kvalitet i tjenestene

• Økt konkurranse om kompetent arbeidskraft

• Lavt utdanningsnivå i regionen

• Krevende å videreutvikle det interkommunale samarbeidet

• Trang økonomi, lite politisk handlingsrom

Mulige positive effekter av en sammenslåing

• Økonomiske gevinster (statlige rammeoverføringer, stordriftsfordeler knyttet til administrasjon og 
tjenester)

• Stryke rollen som samfunnsutvikler

• Videreutvikling av den kommunale tjenestetilbudet

• Større fagmiljøer, mindre sårbarhet, lettere rekruttering

• Felles bo- og arbeidsmarked, felles utfordringer, bedre muligheter for helhetlig utviklingsarbeid i 
regionen

• Stå sterkere i konkurransen med andre regioner og verden utenfor

• Økt handlekraft og økt regional tyngde kan styrke lokaldemokratiet
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Konklusjoner fra tidligere utredning
Gjøvik, Søndre Land og Vestre-Toten

Mulige ulemper

• Samlokalisering eller sentralisering for hente ut stordriftsfordeler

• Økte avstander

• Tap av lokalkunnskap, felleskap og engasjement

• Svakere demokratisk representasjon, større avstand mellom politikere og innbyggere

• Strid/konflikt mellom ulike bygder som kan hindre realisering av potensielle gevinster

Samlet vurdering

• Stor-Gjøvik framstår som et høyst aktuelt sammenslutningsalternativ

• De største gevinstene ligger trolig i at kommunene i stor grad representerer en 
integrert bo- og arbeidsmarkedsregion, noe som muliggjør en mer helhetlig og 
målrettet planlegging for regionen som helhet

• Kommunene har felles utfordringer knyttet næringsutvikling, sysselsetting og 
befolkningsutvikling

• Økt regional tyngde kan gi et bedre grunnlag for å skape vekst og utvikling i 
regionen, og derigjennom større muligheter for å motvirke sentraliseringstendenser 
på nasjonalt nivå. 
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Konklusjoner fra tidligere utredning
Østre Toten og Vestre-Toten

Stort sammenfall med konklusjonene for alternativet med Gjøvik, Søndre 

Land og Vestre-Toten 

Sammenlignet med alternativet med Stor-Gjøvik, hvor også Vestre Toten 

inngår, ble det pekt på at:

• Toten-alternativet få noe svakere uttelling når det gjelder statlige 

rammeoverføringer og potensielle innsparinger i forhold til 

administrasjon

• Toten-alternativet omfatter også mindre deler av bo- og 

arbeidsmarkedsregionen som helhet. Dette innebærer videre at den 

regionale tyngden og påvirkningskraften også vil være mindre enn 

alternativet med Stor-Gjøvik
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Konklusjoner fra tidligere utredning
Nordre Land og Søndre Land

• Et aktuelt sammenslåingsalternativ

• Kommunene har hatt nedgang i folketallet og må karakteriseres som sårbare i 
forhold til en ytterlige reduksjon

• Begge kommunene har felles utfordringer knyttet til å skape en utvikling som 
demmer opp for sentraliseringstendenser på regionalt og nasjonalt nivå

• En sammenslåing kan bidra å skape en mer robust og handlekraftig kommune i 
forhold til å møte framtidige utfordringer

• Kompetanse blir stadig viktigere for å lykkes som utviklingsaktør og erfaringene 
tilsier at større kommune vil ha bedre muligheter for å trekke til seg og holde på 
kompetent arbeidskraft

• En sammenslutning kan gjøre det lettere å fremme en mer helhetlig og samordnet 
planlegging for Land-kommunene

• Ved en eventuell sammenslutning vil en ny «Land kommune imidlertid fortsatt være 
avhengig av i de andre kommunene i Gjøvikregionen, som i større grad kan 
betegnes som en funksjonell bo- og arbeidsmarkedsregion 

• En større kommune vil likevel ha bedre forutsetninger for ta på seg nye oppgaver, og 
vil har større tyngde i forhold til samarbeid og profilering av Land-kommunene. 
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Om SWOT-analysene

• Kommunevise SWOT-analyser

– Tjenesteproduksjon

– Myndighetsutøvelse

– Samfunnsutvikling

– Demokrati

• Litt ulike tilnærminger i 

kommunene

• Alle har vurdert styrker og 

svakheter ved egen kommune

• Litt ulikt fokus når det gjelder 

vurderinger av muligheter og 

trusler – noe krevende å 

sammenstille



SWOT-analyser. Styrker tjenester
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Styrker Gjøvik
Vestre-
Toten Østre-Toten

Nordre 
Land

Søndre 
Land

Gode styringsdokumenter 1 1

God kompetanse 1 1 1 1

Bra kapasitet 1

Tilhørighet/stabilitet i bemanningen 1

Generalister 1

Effektiv tjenesteproduksjon 1 1 1 1

God budsjettdisiplin 1
God oversikt, lokalkunnskap, nærhet til brukere, god fysisk 
tilgjengelighet 1 1 1 1 1

Bra service 1

Endringsevne/fleksibiliet 1 1 1

Tverrfaglig samarbeid og strategisk helhetstenkning 1 1 1

Størrelse og forankring (nærhet), korte beslutningsveier 1 1 1 1 1
Lavt konfliktnivå mellom ansattes organisasjoner, administrativ 
og politisk ledelse 1 1

Godt samarbeid med frivillige 1

Regionalt samarbeid 1 1

Bygninger og teknisk utstyr har bra standard 1



SWOT-analyser. Svakheter tjenester
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Svakheter Gjøvik
Vestre-
Toten

Østre-
Toten

Nordre 
Land

Søndre 
Land

Økonomi, kapasitet, små fagmiljøer 1 1 1 1

Rekruttere høy kompetanse/spesialister 1 1 1 1 1

Mindre bredde i fagtilbudet 1

Sårbarhet, små fagmiljø, mindre tjenester blir personavhengig 1 1 1 1 1

Mulighet for intern kompetanseutvikling 1

Tjenester til grupper med spesielle behov 1
Lav endringsvilje til organisatoriske endringer/liten kapaistet til å 
drive utvikling 1 1 1

Tid til ledesle 1
Mange roller på enkeltpersoner (eier, veileder og 
myndighetsutøver) 1 1
Nye oppgaver. Tilføring av nye 2. linjetjenester kan være en 
utfordring 1

Behov for økt interkommunalt samarbeid 1
Beslutninger knyttet til interkommunalt samarbeid kan være en 
utfordring 1 1

Tilgjengelighet/nærhet 1 1

Risiko for dårlig kvalitet 1



SWOT-analyser. Muligheter tjenester

Muligheter Gjøvik
Vestre-
Toten

Østre-
Toten

Nordre 
Land

Søndre 
Land

Ressursutnyttelse, mer effektive tjenster 1 1 1

Nye oppgaver til kommunene 1 1

Mer spesialisert kompetanse/mindre sårbarhet 1 1 1 1 1

Samordning på tvers/lettere å samarbeide med 
andre fagmiljøer 1 1

Lettere å koordinere innenfor fagmiljøene 1

Større mangfold av tjenester/økte valgmuligheter 1

Større fagmiljøer/lettere rekruttering 1 1 1 1

Bedre informasjon til innbyggerne 1

Teknologisk utvikling 1 1

Bedre samhandling med Høgskolemiljøet 1

Større tyngde overfor eksterne 
samarbeidspartnere 1

Tilgang på prosjektmidler 1
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SWOT-analyser. Trusler  tjenester

Trusler Gjøvik
Vestre-
Toten

Østre-
Toten

Nordre 
Land

Søndre 
Land

Økte forventninger 1

Forankring 1

Tap av kompetanse 1

Mer oppsplittet og hierarkisk ledelse 1

Mindre tverrfaglig samarbeid 1

Større avstander/struktur på tjenester/sentralisering 1 1 1

Mindre kontakt med kunder/klienter/brukere 1 1

Mindre brukertilpasning 1

Harmonsisering av ressursbruk 1 1

Ulike kulturer 1
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SWOT-analyser. Styrker myndighetsutøvelse

Styrker Gjøvik Vestre-Toten Østre-Toten Nordre Land Søndre Land

Gode, robuste, kompetente fagmiljøer 1 1 1 1

God kvalitet på vedtak 1

Nærhet til brukere 1 1 1

Har tilstrekkelig distanse 1

Ivaretar rettsikkerheten 1

Godt samarbeid på tvers 1

God service til brukerne 1

Lokalkunnskap 1

Eierforhold til saker 1
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SWOT-analyser. Svakheter myndighetsutøvelse
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Svakheter Gjøvik Vestre-Toten Østre-Toten Nordre Land Søndre Land

Juridisk kapasitet
1 1

Internkontroll, tilsyn
1 1

Sårbarhet på enklete fagområder 1 1 1 1

Rekruttering på enkelte områder 1 1 1

Ikke tilstrekkelig distanse på noen områder 1 1 1

Mangel på spisskompetanse på noen omårder 1 1 1

Liten kapasitet på noen områder 1 1 1

Tid til ledelse 1

Vanskelig å fatte upopulære vedtak 1



SWOT-analyser. Muligheter myndighetsutøvelse
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Muligheter Gjøvik Vestre-Toten Østre-Toten Nordre Land Søndre Land

Bedre ressursutnyttelse 1 1

Bedre planer og rutiner 1

Mer robust 1

Bedre kompetanse 1 1 1

Bedre rekruttering 1 1

Mer samarbeid på tvers av dagens fagmiljøer 1

Lik saksbehandling/skjønnsutøvelse/kvalitet 1 1 1 1

Bedre håntering av vanskelige saker 1

Mindre problemer med habilitet 1 1 1

Økt avstand til brukeren 1 1

Bedre håndtering av klagesaker 1

Utvidet myndighetsområde 1



SWOT-analyser. Trusler myndighetsutøvelse

Trusler Gjøvik Vestre-Toten Østre-Toten Nordre Land Søndre Land

Faglige skott er tydeligere i større kommuner 1 1 1

Økonomiske rammebetingelser 1

Tap av kompetanse 1

Mister generalister 1

Tap av lokalkunnskap 1

Sterkere overodnet styring 1

Mer pålegg fra overordna myndigheter 1

Ulike kultur, holdninger, organisering og prosesser 1
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SWOT-analyser. Styrker samfunnsutvikling

Styrker Gjøvik Vestre-Toten Østre-Toten Nordre Land Søndre Land

Visjoner og planverk 1 1

Handlekraft og helhetssyn innenfor plan og utbygging 1

Service og kvalitet på plan- og utbyggingssiden 1

Landbrukssatsing 1

Kultur, idrett og fritidssatsing 1

Endrings-/omstillingsevne og –vilje innenfor samfunnsutvikling 1 1

Mer og bedre samarbeid enn før 1

Nærhet mellom kommune og næringsliv 1 1

God tilgang på arealer 1

Effektiv saksbehandling gjennom tverrfaglig organisering 1 1

Stor lojalitet til egen kommune 1

Stor grad av frivillighet 1

Nærhet til innbyggerne 1 1

Lokalkunnskap 1 1

Lokalt engasjement 1 1

Næringsvennlig kommune 1
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SWOT-analyser. Svakheter samfunnsutvikling
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Svakheter Gjøvik
Vestre-
Toten

Østre-
Toten

Nordre 
Land

Søndre 
Land

Gjennomføring og oppfølging - fra plan til handling 1 1

Prioriteringsevne. For mange planer? Eierskap til planer 1 1

Næringsutvikling 1

Samferdsel og arealplanlegging 1 1

Subotimalisering innenfor den enkelte kommune 1

Tomtetilgjengelighet 1

Klimasatsing 1

Helhetlig samfunnsutvikling på tvers av kommunegrenser 1 1 1

Tverrpolitisk uenighet om viktige saker. Avhengig av konsensus i alle kommuner 1 1

Utnytte at Gjøvik er en kunnskapsby 1

Mangel på kompetanse, ressurser, krevende å få i gang større prosjekter 1 1 1 1

Sårbare fagmiljøer/rekrutering 1 1 1 1

Omdømme 1

Informasjon 1

Mindre lojalitet til egen kommune 1

Lite funksjonell kommune i dag 1



SWOT-analyser. Muligheter samfunnsutvikling

Muligheter Gjøvik
Vestre-
Toten Østre-Toten

Nordre 
Land

Søndre 
Land

Bedre arealutvikling 1 1 1

Bedre samarbeid om næringsutvikling 1 1

Økt bosetting/bli mer attraktive 1 1 1

Bedre konkurranse med andre regioner 1 1 1

Oppfølging av klimahensyn 1

Nye energiløsninger 1

Samfunnssikkerhet/beredskap 1 1

Tilrettelegging for bedre folkehelse 1

Mer variert arbeidsliv 1

Nye oppgaver til kommunene 1

Økt økonomisk handlingsrom 1

Tilgang på eksterne midler 1

Teknologisk utvikling 1

Samferdsel og infrastruktur 1 1 1

Økt  produktutvikling og verdiskaping innen landbruk 1

Kan utviklie tilhørighet til større kommune 1

Størrre fagmiljøer 1 1

Mer spesialisering 1

Tilgang på ny kompetanse 1 1

Økt valgfrihet 1

23



SWOT-analyser. Trusler samfunnsutvikling

Trusler Gjøvik
Vestre-
Toten

Østre-
Toten

Nordre 
Land

Søndre 
Land

Politisk uenighet om utvikling/konflikter mellom særinteresser
og felleskapsinteresser 1 1 1

Overdrevne forventninger til kommunen som 
samfunnsutviklingsaktør 1

Kommunesammenslåinger og utvikling i naboregionene 1

Urbanisering i nabobyene 1

Tradisjonsbestemt kultur 1

Lange avstander 1 1 1

Kamp mellom tettsteder 1

Mindre helhetstenking i kommunen 1

Nedleggelse av skoler 1

Tap av lokalt engasjement 1

Mindre fleksibel drift 1
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SWOT-analyser. Styrker demokrati

Styrker Gjøvik
Vestre-
Toten

Østre-
Toten

Nordre 
Land

Søndre 
Land

God lokalkunnskap/god organisering/lett å organisere 1 1 1 1

Samarbeid med politiske partier/gruppe regionalt 1

Råd/utvalg som eldreråd mv 1

Saksmengde lokalpolitikk 1 1

Gode arenaer for medvirkning 1

Nærhet mellom politiker og innbygger 1 1 1

Konkrete saker som engasjerer 1

Prof. sekretariat/tilrettelegger 1 1 1

Klart språk 1

Digital tilgjengelighet 1

Sterk identitet -drivkraft for frivillig arbeid 1

Ivaretar ombudsrollen som politiker 1

Mange partier 1

25



SWOT-analyser. Svakheter demokrati

Svakheter Gjøvik
Vestre-
Toten

Østre-
Toten

Nordre 
Land

Søndre 
Land

For få enkeltsaker
1

Rekruttering – politisk
1 1 1 1

Synkende valgdeltakelse/lav valgdeltakelse
1 1

Mangel på organisert brukermedvirkning på noen 
områder 1

Motsetninger mellom lokale identiteter internt i 
kommunen 1

Manglende distanse på enkelt saker
1 1 1

Samfunnsutviklerrollen
1

Lite økomomisk handlingsrom
1 1 1
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SWOT-analyser. Muligheter demokrati

Muligheter Gjøvik
Vestre-
Toten

Østre-
Toten

Nordre 
Land

Søndre 
Land

Større slagkraft mot sentrale myndigheter/lobby 1

Mer politisk ansvar/bedre rammer/mer helhetlig og effektiv politisk styring 1 1

Interkommunale ordninger blir færre - mer demokrati 1 1

Informasjon til partiene (småpartier) 1

Rekruttering - flere å spørre – økt kompetanse 1 1 1

Stryke den regionale identiteten 1

Bredere politisk representasjon 1
Bedre rammevilkår for politisk arbeid, frikjøpsordninger, dagsmøter, 
vitalisering 1 1 1 1
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SWOT-analyser. Trusler demokrati

Trusler Gjøvik
Vestre-
Toten

Østre-
Toten

Nordre 
Land

Søndre 
Land

Kamp mellom områder/ulike interesser/aksjonsdemokrati 1 1

Avstand til politisk nivå/færre politikere 1 1 1 1 1

Mindre lokalkunnskap 1 1
Politisk rekruttering - for omfattende/stort- lavere
engasjement/passiv holdning 1 1 1

Effektivitet kan gå ut over demokratiet/mer makt til 
administrasjon/mindre påvirkningsmuligheter 1 1 1

Økt rettighetsfesting gir mindre muligheter for politisk styring 1

Valgdeltagelse 1 1

Økte forventninger fra innbyggerne 1

Flere saker 1

Større avstand til møter 1

Profesjonelle politikere 1
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Samlet vurdering. Tjenester og myndighetsutøvelse

Styrker: 

• God kompetanse/gode fagmiljøer - effektiv tjenesteproduksjon - god 
oversikt/lokalkunnskap/nærhet til brukerne – korte beslutningsveier

Svakheter: 

• Økonomi, kapasitet, små og sårbare fagmiljøer knyttet til spesialisert tjenester, 
rekrutering, avhengig av enkeltpersoner, manglende distanse på noen områder

Muligheter: 

• Mer spesialisert kompetanse, større fagmiljøer, lettere rekruttering, bedre 
ressursutnyttelse/mer effektive tjenester, mer lik saksbehandling/skjønnsutøvelse 
og mindre habilitetsutfordringer 

Trusler: 

• Lokalisering av tjenester, avstander, tap av lokalkunnskap, dårligere 
brukertilpasning, utfordringer med harmonisering av tjenester, mer faglige 
skott/mindre samarbeid på tvers av fagområder
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Samlet vurdering. Samfunnsutvikling

Styrker

• Gjøvik: visjoner, planverk, handlekraft, helhetssyn – endrings- og omstillingsevne -
landbrukssatsing, satsing på kultur og idrett

• De øvrige: nærhet, samarbeid, lokalkunnskap, fleksibilitet, effektiv saksbehandling, 
tverrfaglig samarbeid, lojalitet og engasjement knyttet til egen kommune og frivillig innsats

Svakheter

• Kompetanse, ressurser, små og sårbare fagmiljøer, helhetlig planlegging på tvers av 
kommunegrensene, samferdsel, arealplanlegging og suboptimalsering innen egen 
kommune

Muligheter

• Arealutvikling, samferdsel og infrastruktur, økt attraktivitet for tilflytting/bosetting og bedre 
konkurranse med andre regioner

Trusler

• Konflikter/uenighet om framtidig utvikling, lange avstander, frykt for sentralisering og 
manglende hensyn til utvikling av hele den nye kommunen
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Samlet vurdering. Demokrati

Styrker

• God organisering, nærhet mellom politikere og innbyggere, profesjonelt 
sekretariat 

Svakheter

• Rekruttering, lite økonomisk handlingsrom og manglende distanse på 
enkeltsaker

Muligheter

• Bedre rammevilkår for politisk arbeid, frikjøpsordninger, dagsmøter, 
vitalisering av lokalpolitikken

Trusler

• Færre politikere, økt avstand, svakere rekruttering, mer makt til 
administrasjon og mindre politisk styring
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Sammenfattende vurderinger

• Både Gjøvik, Østre- og Vestre Toten er relativt store i norsk målestokk. Kommunene har relativt god 
kompetanse, kapasitet og distanse på de fleste tjenesteområder

• I forhold til en kommunesammenslåing kan det være gevinster å hente på noen spesialiserte tjenesteområder. 
Utfordringene er noe større i Østre- og Vestre-Toten enn i Gjøvik

• Kommunene tilbyr et bredt spekter av tjenester, men fra Gjøvik blir det pekt på at tjenestetilbudet kan utvides 
dersom man blir en større kommune (økte valgmuligheter)

• Gjøvik og Totenkommunene har et felles bo- og arbeidsmarked

• Kommunene har en betydelig utfordring i dag med å fremme en langsiktig og helhetlig utvikling for regionen

• Samfunnsutvikling er det området hvor Gjøvik vurderer at potensialet ved en kommunesammenslåing er av 
høyest og av størst viktighet. Kommunens styrker som samfunnsutvikler antas å blir forsterket i en større 
kommune. Svakhetene vurderes å bli mindre eller uendret. 

• Østre- og Vestre Toten ser også utfordringer knyttet til helhetlig utvikling av et felles- bo arbeidsmarked. 
Utfordringene dreier seg i tillegg om ressurser, kapasitet og handlingsrom til å drive samfunns- og 
næringsutvikling 

• Det vises at samfunnsutviklingsutfordringene er krevende å håndtere gjennom interkommunalt samarbeid, 
men det virker som Vestre-Toten har større tro på interkommunalt samarbeid som løsning på utfordringene enn 
Gjøvik og Østre-Toten

• Demokratisk vurderes opplevd avstand til politikerne, mindre lokalkunnskap og fare for økt sentralisering er 
som den største utfordringen ved en større kommune. Politikernes arbeidsvilkår vil imidlertid kunne bli bedre i 
en større kommune, flere partier vil kunne bli representert og større partigrupper bak hver folkevalgt. Det vises 
til at man vil kunne få økt handlingsrom og mer helhetlig utviklingsarbeid

32



Sammenfattende vurderinger

• Nordre- og Søndre land er kommuner som er mindre i folketall og synes å ha noe 
større utfordringer knyttet til små fagmiljøer, kapasitet, kompetanse, sårbarhet, 
rekruttering og distanse tjenesteproduksjonen 

• Begge kommunene har utfordringer knyttet demografisk utvikling og opprettholdelse 
av folketallet

• Når det gjelder samfunnsutvikling blir det fra Søndre Land gitt uttrykk for at man har 
vanskelig geografisk beliggenhet, noe som vanskeliggjør gode løsninger. Krevende 
med helhetlige areal- og transportløsninger. Det er også lite ressurser til større 
prosjekter som ønskes igangsatt

• Nordre Land har utfordringer på samfunnsutviklingsområdet, men det er frykt for at 
fokuset, nærheten og engasjementet i forhold til dette vil bli svekket ved å bli en del 
av en storkommune. Ved en sammenslåing med Søndre Land er det også frykt for at 
blir «to kommuner» også etter en sammenslåing.

• Demokratisk er det i dag utfordringer med rekruttering, valgdeltakelse og litt for stor 
nærhet. Med en storkommune er det frykt for lav representasjon, lavt engasjement, 
liten påvirkningskraft og sentralisering.
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Veien videre

• Viktige elementer i en videre prosess

– Avklare alternativer man ønsker å gå videre med

– Avklare ytterligere utredningsbehov

– Gjennomføre utredningsarbeid

– Utarbeide intensjonsavtale

• Sette ned forhandlingsutvalg

• Gjennomføre forhandlinger

– Fatte vedtak om intensjonsavtale i kommunestyrene

– Informere, og legge til rette involvering og dialog

– Gjennomføre innbyggerhøring

– Fatte vedtak om framtidig kommunestruktur
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Framdriftsplan. Eksempel fra Vest-Telemark
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Intensjonsplan

• Utarbeidelse av en intensjonsplan er en viktig milepæl i en eventuell 
kommunesammenslåing. Det vil være et dokument som legger føringer for 
hvordan en ønsker å bygge den nye kommunen. For eksempel kan en 
intensjonsavtale inneholde følgende elementer:
– Innledning – visjoner og mål for sammenslåing

– Sammenslåingstidspunktet

– Avklaring rundt kommunesenter 

– Avklaring rundt kommunevåpen 

– Avklaring rundt kommunenavn

– Størrelse på kommunestyret

– Administrativ og politisk organisering 

– Innhold i kommunesenteret – fordeling av tjenester andre steder i kommunen

– Hvordan man ønsker å satse på utvikling av den nye kommunen

– Håndtering av ansatte

• Innholdet i intensjonsplanen må tilpasses lokale forhold, og hva 
innbyggere, ansatte og politikere er opptatt av å ha avklart i forkant om et 
vedtak om sammenslåing. 
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Takk for oppmerksomheten!
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