
STORTINGSVALGET SEPTEMBER 2013 

SUNDVOLLENERKLÆRINGEN: 

 

Fremveksten av interkommunale selskaper og samarbeid viser at 
dagens oppgaver allerede er for store for dagens 
kommunestruktur. 

 

Viktige beslutninger …….  grunnleggende velferdstjenester flyttet 
vekk fra folkevalgte organer og til interkommunale selskaper. 

 

Regjeringen mener dette har svekket demokratiet …. Også en 
demokratireform 

 

 

 

 

 



JANUAR 2014 

•ORDFØRERMØTE MED JAN TOR SANNER 08.01.14 
 

MÅL Å KOMME TIDLIG INN I PROSESSEN FOR Å SIKRE DELTAKELSE I 
PREMISSFASEN 

 

REGIONLEDER KJELL BERGE MELBYBRÅTEN BLE VALGT INN I 
EKSPERTUTVALGETS REFERANSEGRUPPE 

 



JANUAR 2014 

• ORDFØRER/RÅDMANNSMØTE 10.01.14: 

 

• Oppdrag å forberede en kommunestyresak om et planprogram. 
Planprogrammet skal gi forankring for oppstart av en prosess for; 
 

 

• Kartlegging av sterke og svake sider i nåværende 
organisering 

• Muligheter og utfordringer i kommende 
kommuneproposisjon, St.m om framtidige helseoppgaver 
samt øvrige statlige signaler 

• Synliggjøre våre muligheter for å påta oss nye oppgaver  



KOMMUNESTYREVEDTAK 29.04.14 (12/14) 

 
• PROSJEKTMÅL: 

 
• Prosjektet skal sikre tilstrekkelig kunnskap for videre drøfting av 

framtidig struktur, med særlig fokus på; 
 
• Godt tjenestetilbud til innbyggerne 
• Sikre gode fagmiljø og god rekruttering til ulike typer 

stillinger 
• Organisering av det interkommunale samarbeidet 
• Vurdering av lokaldemokratiet for å styrke folkestyret 
• Næringsutvikling og folketallsutvikling 

 
 
• Prosjektorganisasjon opprettet 

 
 



KOMMUNESTYREVEDTAK 06.11.14 (50/14) 
• Tilslutning til utredning i samsvar med sentrale føringer i 

kommunereformprosessen 

 

• Formannskapet som prosjekteier får fullmakt til å utarbeide 
framdriftsplan som muliggjør deltakelse i framtidig kommunestruktur 

 

• Tidshorisont for arbeidet som muliggjør kommunestyrebehandling 
høsten 2015.  

 

• Formannskapet sammen med administrasjonen bes om å vurdere 
andre samarbeidskonstellasjoner med nærliggende kommuner 



PROSESSEN ETTER VEDTAK 29.04.14 

• Ut fra vedtak  i kommunestyret (ene) om: 

 
• Kartlegging av sterke og svake sider i nåværende 

organisering 
 

• Muligheter og utfordringer i kommende 
kommuneproposisjon, St.m om framtidige helseoppgaver 
samt øvrige statlige signaler 
 

• Synliggjøre våre muligheter for å påta oss nye oppgaver  



• Rapport «kommunereform i Valdres. Beskrivelse av nåsituasjonen (PSG) 

• SWOT-analyse. Kartlegging av sterke og svake sider i nåværende organisering 

• Notat fra RU om mulighet for nye oppgaver 

• Rapport tilsettingsforhold 

• Statsalmenning og kraft 

 

• Arbeidsgrupperapporter: 

• Oppvekst og kultur 

• Helse, pleie og omsorg 

• Tekniske tjenester, areal, miljø og næring 

• Politisk styring og organisering 

• Kommunen som nærings- og samfunnsutvikler 

• Kommuneøkonomi 
 

 

 



 

PSG (POLITISK STYRINGSGRUPPES) DOKUMENT ANBEFALINGER OG 
INTENSJONER FOR VALDRES KOMMUNE 

• Anbefalingene er sammenfattet med grunnlag i følgende: 

• Kommunestyresak om prosjektplan 

• Kommunestyresak om forankring av prosess 

• Rapport «Kommunereform i Valdres. Beskrivelse av nåsituasjonen. (fra plan- og 
ressursgruppa) 

• SWOT-analyse – kartlegging av sterke og svake sider i nåværende organisering 

• Rapporter fra de seks arbeidsgruppene 

• Andre rapporter i prosessen 

 

 

På grunnlag av prosessdokumenter 



PSGs ANBEFALINGER OG INTENSJONER FOR  
VALDRES KOMMUNE (vedtatt 16.10.15) 

• Dokumentet sammenfatter arbeidet innenfor følgende områder: 

 
• Samfunnsperspektivet 

• Medarbeiderperspektivet 

• Økonomiperspektivet 

• Politisk styring og organisering 

• Samfunns- og næringsutvikling 

• Tjenesteyting for områdene 
• oppvekst og kultur 
• helse, pleie og omsorg 
• tekniske tjenester 

 



PSGs ANBEFALINGER OG INTENSJONER FOR  
VALDRES KOMMUNE 

 

• Det overordna målet for Valdres kommune er å: 

 
• Sikre en helhetlig og samordna samfunnsutvikling 

• Sikre en bærekraftig og økonomisk solid kommune 

• Sikre et godt lokaldemokrati 

• Sikre gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 



PSGs ANBEFALINGER OG INTENSJONER FOR  
VALDRES KOMMUNE 

 

Det overordnede prinsippet for Valdres kommune sin tjenesteyting er; 

 «Desentralisering av det vi kan og sentralisering av det vi må» 

 

«Valdres kommune skal legge til rette for at kommunen skal være et 
godt sted å bo for de som bor her i dag, samt at Valdres kommune skal 

være en attraktiv kommune å flytte til. En overordnet intensjon for 
Valdres kommune er at det skal arbeides for vekst i bosetting i alle 

deler av kommunen» 

 



KOMMUNESTYRET 17.12.15 (80/15) 
• Tilslutning til videre arbeid i kommunereformprosessen 

• Politisk styringsgruppe sine intensjoner og ambisjoner for en eventuell 
Valdreskommune legges til grunn ved videre forhandlinger 

 

• Sør-Aurdal  skal ha særlig fokus på  
 

• Sikre en helhetlig og samordna samfunnsutvikling 
• Sikre en bærekraftig og økonomisk solid kommune 
• Sikre et godt lokaldemokrati 
• Sikre gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

  

• Tidshorisont videre prosess som muliggjør behandling innen 30.06.16 
  



FORHANDLINGER VÅREN 2016 

• Vang avsluttet videre prosess – fem kommuner forhandler videre. 

 

• Forhandlingsutvalg i Sør-Aurdal 

 
• Kåre Helland 

• Trine Adde Hansebakken 

• Harald Liodden 

 

• Ragnhild Kvale (tillitsvalgt) 

• Erland Odden 





Kommuneproposisjonen 
2017 



Nytt inntektssystem 

• Kostnadsnøkler – utgiftsutjevningen 

• Basistilskudd – strukturkriteriet 

• Regionalpolitiske tilskudd 

 

 

• Skatt  

 

 

 





Skatt 
 

 

• Andel og utjevning på dagens nivå, men vil vurdere årlig å øke 
skatteandel og redusere utjevning  

• - 

• Utsetter tilbakeføring av selskapsskatten 

 

 



 

• Ved sammenslåing av 5 kommuner 

 

• Omlag kr 8 mill mer pr år i 17,5 år 

 

• Engangstilskudd = kr 70 mill 
 

 


