
Formannskapets behandling i møte 18.01.2022 sak 1/22: 
 
Merethe Kjellberg (Ap) fremmet forslag til nytt punkt 2: 
 
I og med at spørsmålet om en eventuell deling av Innlandet fylke er på agendaen er det også 
naturlig å kommentere noen av erfaringene vi har som 
samarbeidspartner til Innlandet fylkeskommune. 
  
I den politiske plattformen for fylkeskommunens virksomhet heter det at "Kommunene og 
regionene blir våre viktigste samarbeidspartnere og alle de overordna temaene som er lagt til 
fylkesutvalget må følges opp mot kommunene."  
Dessverre opplever vi ikke at dette har blitt fulgt opp i praksis. 
  
Vi etterlyser et sterkere positivt engasjement og samarbeid fra fylkeskommunen når det 
gjelder plansaker i kommunene. I altfor stor grad har fylkeskommunen fokusert sin rolle som 
innsigelsesmyndighet og ikke utnyttet handlingsrommet som samfunnsutvikler. Innsigelser 
fremmes i mange saker uten forutgående dialog med kommunene.  Også på 
samferdselsområdet opplever vi at utviklingsmuligheter ikke blir realisert fordi det er svært 
vanskelig å få forpliktende samarbeid og felles løsninger. 
 
Torleik Svelle (Sp) fremmet følgende alternative forslag på vegne av Sp og R: 
 
Punkt 1. Lillehammer Kommune støtter beslutningen om å gjennomføre en folkeavstemning og 
forventer at fylkestinget anser folkeavstemningen som retningsgivende.  
 
Punkt 2. Lillehammer Kommune var motstander av regionreformen og var negative til at 
regjeringen Solberg brukte tvang for å slå sammen Hedmark og Oppland. Lillehammer ser på 
bekymring over at innlandet kan føre til tap av arbeidsplasser og innflytelse for kommunen.  
 
Votering: 
Det ble først votert over Svelles forslag på vegne av Sp og R, punkt 1, som fikk 3 stemmer (Sp 
og R) og falt. 
Det ble deretter votert over Svelles forslag på vegne av Sp og R, punkt 2, som fikk 3 stemmer 
(Sp og R) og falt. Innstillingens forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (Sp og R). Kjellbergs 
forslag ble vedtatt mot 6 stemmer (H, FrP, Sp og R). 
 
 
 
 
Formannskapet 
Formannskapets forslag til vedtak: 
 

1. Lillehammer kommune anbefaler at Innlandet fylkeskommune ikke setter i gang en 
prosess med søknad om oppdeling av Innlandet fylkeskommune. 

Saksfremleggets vurderingsdel og konklusjon oversendes Innlandet fylkeskommune 
som høringsuttalelse. 

 



      2 . I og med at spørsmålet om en eventuell deling av Innlandet fylke er på agendaen er det  
           også naturlig å kommentere noen av erfaringene vi har som  
           samarbeidspartner til Innlandet fylkeskommune. 
  

I den politiske plattformen for fylkeskommunens virksomhet heter det at "Kommunene 
og regionene blir våre viktigste samarbeidspartnere og alle de overordna temaene som 
er lagt til fylkesutvalget må følges opp mot kommunene."  
Dessverre opplever vi ikke at dette har blitt fulgt opp i praksis. 

  
Vi etterlyser et sterkere positivt engasjement og samarbeid fra fylkeskommunen når det 
gjelder plansaker i kommunene. I altfor stor grad har fylkeskommunen fokusert sin 
rolle som innsigelsesmyndighet og ikke utnyttet handlingsrommet som 
samfunnsutvikler. Innsigelser fremmes i mange saker uten forutgående dialog med 
kommunene.  Også på samferdselsområdet opplever vi at utviklingsmuligheter ikke 
blir realisert fordi det er svært vanskelig å få forpliktende samarbeid og felles 
løsninger. 
 

 
 


