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Invitasjon til høring om eventuell deling av Innlandet 

fylkeskommune 
 

I samarbeidsavtalen mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet for fylkestingsperioden 2019 - 

2023 står det følgende: 

«Dersom det kommer et initiativ fra Stortinget om oppløsing av tvangssammenslåtte fylker, 

skal fylkestinget på nytt ta opp og ta stilling til om det er ønskelig å reversere 

sammenslåingen av Oppland og Hedmark». Høsten 2021 ble det gjennom Stortingsvalget 

grunnlag for å danne en ny regjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Den nye 

regjeringen åpner for at tidligere sammenslåtte fylker, kan be Stortinget om å oppløse 

fylkene dersom det er politisk flertall i fylkestinget for å gjøre dette». 

Den 8. desember la Fylkeskommunedirektøren fram sak for fylkestinget, hvor fylkestinget 

bes om å ta stilling til spørsmålet om å dele Innlandet. Fylkestinget vedtok å utsette saken til 

februar 2022, og vedtok:  

1.Fylkeskommunen skal gjennomføre en rådgivende folkeavstemming om en eventuell 
oppløsning av Innlandet fylkeskommune før endelig vedtak i februar 2022.  
Fylkestinget ber regjeringen ta initiativ til utredning av fylkeskommunen som forvaltningsnivå. 

På bakgrunn av dette vedtaket la fylkeskommunedirektøren frem sak om gjennomføring av 

prosess for folkeavstemming og høring den 9. desember hvor Fylkestinget vedtok følgende: 

 1.Fylkesutvalget og gruppelederne som ikke er representert i fylkesutvalget oppnevnes som 

valgstyre og gis fullmakt til å ta alle avgjørelser som er nødvendig for å gjennomføre 

folkeavstemmingen. Valgstyret skal ta utgangspunkt i valglovens bestemmelser, men kan 

gjøre de tilpasninger som er nødvendig for å få avviklet folkeavstemningen innen neste 

fylkesting.  

2. Fylkesutvalget kan delegere myndighet til å fatte avgjørelser i spørsmål som ikke er av 

prinsipiell betydning til fylkeskommunedirektøren.  

3. Det tas kontakt med KMD for dekning av mulige kostnader. Udekkede kostnader til 

folkeavstemning og utredning dekkes av disposisjonsfond i fylkesbudsjettet for 2022.  

4. Fylkestingsmøtet i februar 2022 avholdes en uke senere enn planlagt, dvs. 22.-24. 

februar.  
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5. For å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag til fylkestinget i februar 2022, bes 

fylkesutvalget om å gjennomføre en høringsrunde blant kommuner, fylkeskommunale råd, 

organisasjoner og andre, samt at det gjennomføres en undersøkelse blant medarbeiderne i 

Innlandet fylkeskommune. 

Som en oppfølging av dette vedtaket, inviteres kommunene, organisasjoner, regionråd, 

kunnskapsinstitusjoner og andre viktige samarbeidsparter til å avgi høringsuttalelse til 

spørsmålet om å videreføre eller dele Innlandet fylkeskommune.  

Frist for å sende inn høringsinnspill er 31.januar 2022. 

Det vil også bli invitert til digitalt høringsmøte 3. februar 2022 kl. 12.00. 

Vi beklager den stramme tidsrammen. For å kunne få gjennomført en eventuell avgjørelse i 

denne saken må Stortinget fatte vedtak om endret fylkesinndeling innen sommeren 2022. 

Dette er nødvendig bl.a. for å ha tilstrekkelig med tid til forberedelser til valggjennomføring og 

endringer i statlige registre som følge av endringer i fylkesinndelingen. Tidsplanen gir også 

politiske partier mulighet til å ha en forutsigbar nominasjonsprosess til kommunestyre- og 

fylkestingsvalget. For at regjeringen skal kunne fremme en proposisjon om endringer i 

fylkesinndelingen og lovendringer våren 2022, slik at Stortinget kan fatte nødvendige vedtak 

innen sommeren 2022, må tvangssammenslåtte fylkeskommuner innen 1. mars 2022 utrede 

og sende søknad til departementet om deling. 

Vedlagt ligger saksfremlegget som lå til grunn for sak om eventuell oppløsning av Innlandet 

fylkeskommune (sak 104/2021). I saksfremlegget ligger det fakta og vurderinger knyttet til 

deling, og dette kan være nyttig informasjon når kommunene skal uttale seg. Vi oppfordrer 

kommunene til å legge opp tidsplan slik at de kan svare på høringen innenfor tidsfristen. 

Følgende tidsplan legges til grunn: 

Januar og februar 2022: gjennomføring av folkeavstemming  
 

• 31. januar:   frist for høringsinnspill 

•   3. februar:   digitalt høringsmøte 

• Ca. 16. februar:  Sak om eventuell deling av Innlandet fylkeskommune  
oversendes fylkesutvalget 

• 21. februar:   Fylkesutvalget innstiller ovenfor fylkestinget 

• Fylkesting 22. - 24. februar 2022 – endelig vedtak 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Tron Bamrud 
fylkeskommunedirektør 
 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

Vedlegg 
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1 En eventuell oppløsning av Innlandet fylkeskommune 

2 Informasjon til tvangssammenslåtte fylkesommuner om prosess og tidsplan for mulig 

deling.pdf 

3 Innlandsstrategien - kortversjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


