
På vei mot Innlandet 



Vedtak om sammenslåing - Stortinget 



Større 
regioner – 
flere 
oppgaver 



• 1.1.2020: Oppland og Hedmark 
blir Innlandet. 

• Nesten 10 000 km2 større enn 
Danmark. 

• 46 kommuner etter at Lunner og 
Jevnaker går ut. 

Innlandet 



• 386 706 innbyggere.  

• 7,3 % av Norges 
befolkning. 

Befolkning 

Tall hentet fra www.ssb.no 1, kvartal 2018.  

http://www.ssb.no/


• 58 % bor i tettbygde strøk. 

• Lavest i landet. 

• Landsgjennomsnittet er 77 %. 

Befolkningstetthet 

90 % eller mer 

60 % - 89 %   

30 % - 59 % 

29 % eller mindre 
Tall hentet fra www.ssb.no januar 2017.  

http://www.ssb.no/


• Stortinget vedtar sammenslåing av fylkeskommuner, og 
inndelingsloven regulerer sammenslåingsprosessen.  
 

• Departementet innkaller til fellesmøte med 
fylkeskommunene som skal slås sammen 
 

• 24. oktober 2017: Fellesmøte Hedmark og Oppland 

 

Inndelingsloven 



• Fylkestingene både i Hedmark og Oppland har tidligere – desember 
2016 - sagt nei til sammenslåing 
 

• Dermed ingen fullmakter til å gå videre i spørsmålet om sammenslåing 
 

• Fylkestinget måtte derfor gi fullmakter til et forhandlingsutvalg for å 
starte og avklare spørsmål med betydning for 
sammenslåingsprosessen 
 

Forhandlinger 



• To fylkestingsbehandlinger i oktober 2017: 
• Fylkesting i Oppland 17.-18. oktober 

• Fullmakter til et forhandlingsutvalg 
• Hva skal det forhandles om 
• Prosess fram mot det første konstituerende møte i fellesnemnda 

 

• Felles fylkesting med Hedmark med påfølgende vedtak i eget fylkesting 24. oktober 
• Sammensettingen av fellesnemnda (74 medlemmer) 
• Valg av revisor for fellesnemndas virksomhet 
• Det skal opprettes et partssammensatt utvalg (PSU) for sammenslåingsprosessen hvor arbeidsgivers 

representanter velges fra fellesnemnda. Forhandlingsutvalget sikrer involvering av de tillitsvalgte frem til 
PSU er opprettet.  

 

Fylkestingsbehandlinger 



Felles fylkesting 24. oktober 2017 



Lokalisering 



Forhandlingsutvalg 



• Navn på den nye fylkeskommunen 

• Plattform og visjon for den nye fylkeskommunen 

• Politisk organisering 

• Størrelse på det nye fylkestinget 

• Lokalisering 

• Målform 

• Forholdet til de ansatte 

• Reglement for fellesnemnda 

• Økonomi 

• Oppgaver og forholdet til staten 

• Forholdet til kommunene 

Mandat - forhandlingsutvalget 



Vedtak om sammenslåing - fylkestinget 



• Fellesnemnda bestående av 74 representanter - de 
to fylkestingene (37 + 33) samt fylkesrådet (4) i 
Hedmark. 
 

• Leder: Even Hagen (Ap) 
 

• Nestleder: Per-Gunnar Sveen (Ap) 

Fellesnemnda 



• Arbeidsutvalget (18 medlemmer) har følgende sammensettingen: 
 
• Even Aleksander Hagen (Ap) - Per-Gunnar Sveen (Ap) 
• Aud Hove (Sp)  - Arnfinn Nergård (Sp) 
• Kari-Anne Jønnes (H)  - Aasa Gjestvang (Sp) 
• Anne Lise Fredlund (SV)  - Rune Øygarden (H) 
• Torstein Lerhol (Sp)  - Per Roar Bredvold (FrP) 
• Hallvard Klevmark (Mdg)  - Thomas Breen (Ap) 
• Olaf Nils Diserud (Frp)  - Anne Karin Torp Adolfsen (Ap) 
• Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap) - Erik Ringnes (V) 
• Anne Thoresen (Ap)   - Gunn Randi Fjæstad (Ap 

 

Arbeidsutvalget 



Organisering 



Visjon for 
sammenslåings-
prosessen:  
 
Nye utfordringer – 
større muligheter 
 



Verdier for 
sammenslåings
-prosessen: 
 
Raus 
Inkluderende 
Moderne 



Prosjekt-
leder/ny 
fylkes-
rådmann 
tiltrådte 1. 
august 2018 



Status i prosessen 



• ERP-løsning for Innlandet fylkeskommune 
 

• Etablering av fylkesvegadministrasjon i innlandet fylkeskommune 
 

• Etablering av virksomhetsarkitektur – IKT 
 

• Felles sak- og arkivsystem i Innlandet fylkeskommune 
 

• IT-infrastruktur og basisapplikasjoner 
 

• Kontorlokaler for sentraladministrasjonen 
 

• Organisasjonsform kollektivtrafikk 
 

Administrative delprosjekter 



• Formannskapsmodell  
• Arbeidsutvalget har innstilt overfor Fellesnemnda på følgende 

organisering: 
-   fylkesutvalg med 15 medlemmer 
- fire hovedutvalg a 11 medlemmer 
  utdanning 
  kultur 
  samferdsel 
  næring 

 
 

Politisk organisering 



• Det er etablert en referansegruppe for samarbeidet mellom 
kommunene og den nye fylkeskommunen: 

     - Regionrådslederne og representanter fra arbeidsutvalget 
 

• En ny modell for samarbeid mellom kommunene og den 
nye fylkeskommunen legges fram til politisk behandling i 
løpet av høsten 2018 

 

 

Kommuner og regionråd 



Nytt fylkesvåpen 



• Vi trenger å skape unik attraktivitet inn i en tid hvor innovasjon 
og omstilling stadig går raskere 

• Fylkeskommunen vil være en aktør for å få dette til 

• Skal vi lykkes må flest mulig jobbe i samme retning 

 

 

Realisere mulighetene 



 



Næringslivet 
– variert og 
spennende! 



Noen av 
Norges 
sterkeste 
merkevarer 
innenfor 
reiselivet. 
 



Nasjonalt ledende innen 
informasjonssikkerhet og 
spillteknologi: 
 
Norwegian Cyber Range hos NTNU Gjøvik.  
 
NTNU Gjøvik: Norges beste utdannelser 
innen IT-sikkerhet.  
 
Norges største miljø for spillteknologi på 
Hamar.  
 
Bedrifter som er ledende i landet innen  
VR-teknologi. 

 



 
 
En av Norges 
sterkeste 
kompetanse
miljøer 
innen vare-
produksjon 
på Raufoss.  
 



Godkjente FoU-institusjoner Oppland 
Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet 
(NTNU) Gjøvik 

Høgskolen i Innlandet Lillehammer 

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Apelsvoll, Løken 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) Lillehammer 

SINTEF Raufoss Manufacturing AS Raufoss 

Østlandsforskning AS Lillehammer 

Beitostølen helsesportsenter Beitostølen 

Helse Sør-Øst RFH Gjøvik, Lillehammer 

Revmatismesykehuset AS Lillehammer 

Sykehusapotekene Sør-Øst HF Gjøvik, Lillehammer 

Sykehuset Innlandet HF Gjøvik, Lillehammer 

Sterke 
forsknings-
miljøer 
 
 



• 25 videregående skoler i  
fylkeskommunal regi, samt seks private. 

• 12 folkehøgskoler. 

• Fem karrieresentrer for voksne. 

• Fagskolen Innlandet. 

• Høgskolen i Innlandet. 

• NTNU Gjøvik. 

Utdanning 



• 6 872 kilometer fylkesveg 

• Sentrale gjennomfartsårer som 
binder landet sammen. 

• Randsfjordferja  

• Mjøsbyen (ny areal- og 
transportstrategi vedtas i 2019)  
www.mjosbyen.no 

Samferdsel 

http://www.mjosbyen.no/


Jernbanen 
 
Knytter folk og varer i Norge 
sammen.  
 
Knytter Norge til det 
internasjonale tognettet. 
 



 
 

www.innlandetfylke.no 
 
 

http://www.innlandetfylke.no/


Vi skal skape et attraktivt Innland! 


