
                     Lokalsamfunnsforeningen                                           
       Avd. 679 – Rådmenn og andre ledere 

 

«Kommunereformen - siste fase» 

Skal endringer i inntektssystemet, fylkesmannens oppfatninger, innbyggerundersøkelser 

eller folkeavstemninger avgjøre spørsmålet om kommunesammenslåing?  

Hvilke argumenter og hvilke virkemidler er det som brukes – og hvilke er det som skal 

avgjøre saken?  

Lokalsamfunnsforeningen i samarbeid med Fagforbundets forening for rådmenn og 

andre ledere, inviterer til en åpen konferanse om «Kommunereformen – siste fase» 

På Radisson Blu Airport Hotel, Oslo - Gardermoen,  28. januar 2016.  

Fra kl. 10:00 til 18:00. 

Målgruppen for konferansen er ordførere, rådmenn, lokalpolitikere og tillitsvalgte i 

kommunene.  

Bakgrunnen for en konferanse på dette tidspunkt er at kommunene er inne i en avgjørende 

fase i arbeidet med "reformen". Regjeringen har satt en frist til 1. juli for kommunenes 

utredningsarbeid.  Etter 1. juli skal fylkesmennene gjennomføre en vurdering av kommunenes 

konklusjoner og gi en anbefaling til regjeringen.  Regjeringen har på det tidspunkt også lagt 

fram sine endelige forslag til endringer i inntektssystemet og det er signalisert at dette kan ha 

betydning for kommuner som "velger å være små". Stortinget behandler inntektssystemet i 

mai/juni. 

På konferanse har vi invitert de fremste foredragsholdere på ulike fagområder fra universitets- 

og høgskolesektoren til å holde foredrag om en rekke tema. Vi arrangerer også en 

partilederdebatt under konferansen. Bidragene er på 30-40 minutter med anledning til noen 

spørsmål og kommentarer fra salen eller et panel. Vi legger til grunn følgende program, men 

tar forbehold om endringer i programmet av praktiske grunner: 

 10.00 -10.40 «Størrelse og kommunereform» Professor Morten Øgård, Universitetet i 

Agder 

 

 10.40-11.30 Kommunereformen og forslagene om endringer i inntektssystemet for 

kommunene, Professor Bjarne Jensen Høgskolen i Hedmark 

 

 



 11.30 – 12.30 Politisk debatt: «Kommunereform», Nytt inntektssystem og bosetting 

av 30.000 flyktninger – en vellykket blanding?  

Inviterte: nestleder Trond Giske ( AP), partileder Trygve Slagsvold Vedum (SP) og 

leder i kommunalkomiteen Helge Andre Njåstad (FrP) 

Lunsjpause 

 13.30 -14.30 «Rollefordeling og fremgangsmåte ved vedtak om 

kommunesammenslåing.» Professor Jan Fritjof Bernt, Universitetet i Bergen 

 

 14.30 - 15.30 Bruken av «Innbyggerundersøkelser» og folkeavstemninger i 

forbindelse med kommunesammenslåing.  Professor Ottar Hellevik, Universitetet i 

Oslo 

 

 15.30 – 16.30 Kompetanse og rekruttering i kommunene. Er det slik at større 

kommuner gir høyere kompetanse og bedre rekruttering? Dr. polit. Ragnhild Steen 

Jensen, FAFO 

 

 16.30-17.00 Tilstanden i kommune-Norge. Hva mener de folkevalgte selv? professor 

Nils Aarsæther, Universitetet i Tromsø 

 

 17.00 – 18.00 Panel: avsluttende oppsummering av konferansen. 

 

 

 

Påmelding:  https://kurs.fagforbundet.no/?5744    Frist påmelding : 26.1.2016 

 

Kontaktpersoner:  

Lokalsamfunnsforeningen v/Arnfinn Ihle -  arnfinnihle46@gmail.com   mob.:  928 30 372 

Rådmannsforeningen i Fagforbundet v/ Ronald Berntzen –  

ronald.berntzen@fagforbundet.no   mob.:  416 81 562 
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