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Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning 

Tips  farger: 
KRDs fargepalett er 
lagt inn i malen og vil 
brukes automatisk i 
diagrammer og grafer 

Mandatet er gitt 

Kommunal- og 
forvaltningskomiteen 
understreker: 

 

•  «…at alle kommunar gjennomfører lokale 
prosessar knytt til kommunereforma og 
melder tilbake innan fristen. 
Fylkesmennene må fylgje opp dei 
kommunane som ikkje på eige initiativ 
tar nødvendig lokalt leiarskap. Fleirtalet 
vil understreke at det er eit 
utredningsansvar for alle kommunar. 
Fleirtalet viser til at kommunereforma må 
gjennomførast i henhold til det planlagde 
tidsskjemaet, og støtter regjeringa sitt 
ynskje om å styrkje lokaldemokratiet og 
syte for betre tenester til innbyggjarane 
gjennom meir robuste kommunar.» 
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Mulighetsbildet - Langtidsperspektiv 

• Gode og likeverdige 
tjenester 

• Helhetlig og samordnet 
samfunnsutvikling 

• Bærekraftige og 
økonomisk robuste 
kommuner 

• Styrket lokaldemokrati 
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Analyse over styrker & svakheter, muligheter og trusler 

Kommunereformen 

Vår egen kommune 
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Tre faser i prosessen 

Bevisstgjøring 

Spørsmål 

Følelser 

Stolthet 

Identitet 
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Engasjement og folk i bevegelse 

• Nå handler det om å 
skape debatt: 

– Tilrettelegge gode 
møteplasser 

– Involvere 
kommunestyret, partiene, 
administrasjon, 
innbyggere, næringsliv 

– Hva mener de yngre? 

– Ta seg tid til refleksjon  

– Sette seg i et 
fremtidsmodus 

 





Tre faser i prosessen 

Analyser 

 

Hva har vi? 

Hva får vi? 

SWOT 

Faktatall 

Utredning 



Informasjon 

www.fylkesmannen.no/buskerud 
http://prosjekt.fylkesmannen.no/Kommunereform 
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