
 
 

Overordnet plan for Grenlandssamarbeidet:                        

felles formannskapsmøter 

 

1. Bakgrunn  
Den 9. januar 2020 ble det avholdt et felles formannskapsmøte for de seks Grenlandskommunene. 

Hensikten med møtet var å gjøre de folkevalgte bedre kjent med Grenlandssamarbeidet og de ulike 

aktørene under Grenlandsparaplyen. Videre var det vel så viktig å bygge relasjoner og dialog på tvers 

av kommunegrensene. Møtet fikk positiv respons fra møtedeltakerne. Både innhold og intensjon ble 

godt mottatt blant de folkevalgte. Flere av tilbakemeldingene var knyttet til hyppigheten av slike 

møter, og at disse bør finne sted oftere. 

Oppfølging av felles formannskapsmøtet ble diskutert i Grenlandsrådet den 07.02.2020 i Siljan. 

Under sak 5/20 (Oppfølging av felles formannskapsmøte 09.01.2020) ble følgende vedtatt: 

«Rådmennene får i oppdrag å legge en videre plan for fremdrift av formannskapsmøtene». Dette 

dokumentet skal besvare denne bestillingen.  

2. Hensikt 
Det er flere årsaker til at felles formannskapsmøter vil være positivt for Grenlandskommunene. Først 

av alt vil det være en god arena for å bygge relasjoner og bekjentskap på tvers av kommunegrensene. 

For at kommunene skal kunne samarbeide på en formålstjenlig måte, er det hensiktsmessig at man 

kjenner de folkevalgte man samarbeider med. Det er flere problemstillinger og utfordringer som 

strekker seg på tvers av kommunegrensene. I den sammenheng er det viktig å etablere et godt 

samarbeidsklima. Videre vil disse møtene også være med på å gjøre de folkevalgte bedre kjent med 

sine nabokommuner. Dette gjelder både kommunenes utfordringer og styrker. Økt innsikt om 

nabokommunene styrker og svakheter vil både kunne ha positive effekter på forventninger, og også 

vise hvordan kommunene best kan arbeide sammen. 

For det andre er det viktig at flere folkevalgte får økt kunnskap om Grenlandssamarbeidet og 

arbeidet som gjøres i regi av Grenlandssamarbeidet. Dette gjelder alt fra samarbeid, nettverk, 

prosjekter, aksjeselskaper, etc. Videre har Grenlandsrådet vedtatt fire satsingsområder for 

samarbeidet i tiden fremover. Disse er: helse, utdanning, infrastruktur og næring. Ulike 

problemstillinger innenfor disse temaene vil være aktuelle på tvers av kommunegrensene. 

Videre gir også felles formannskapsmøter at flere sentrale politikere blir med å påvirker utviklingen 

til regionen. Det å få en bred påvirkning, på tvers av partiblokken, vil kunne ha en positiv effekt for 

regionen. Det vil også være fordelaktig at flere folkevalgte kjenner til de ulike sakene i regi av 

Grenlandssamarbeidet, når disse skal opp til politisk behandling i de ulike by- og kommunestyrene.  

 

 

 
 



 

3. Videre fremdrift 
Når det gjelder tematikken for de felles formannskapsmøtene bør emnene være fokusert rundt 

Grenlandsparaplyen og de satsingsområdene Grenlandsrådet vedtok for samarbeidet. Temaer 

knyttet til Grenlandsparaplyen omfatter mange områder, som illustrert i figur 1. Eksempelvis har 

kommunene svært mange samarbeid seg imellom. Formannskapsmøtene kan være en gylden arena 

til å bli kjent med, samt opprette en dialog med disse samarbeidene. 

 

Figur 1. Grenlandsparaplyen 

Videre bør fokusområdene være knyttet til de fire satsingsområdene for Grenlandssamarbeidet. Som 

nevnt ovenfor er disse helse, utdanning, infrastruktur og næring. For mer info om disse områdene, se 

vedlegg 1.  

De felles formannskapsmøtene bør også være åpne for andre temaer, dersom situasjonen skulle tilsi 

det. Eksempelvis kan ekstraordinære situasjoner eller andre temaer være aktuelle.  

 

3.1. Hyppighet 

Når det gjelder møtehyppigheten foreslås det et (1.) møte i året. I hovedsak foreslås dette som 

møter som går fra lunsj til lunsj. På denne måten får relasjonsbyggingen et enda bedre fokus. Møtene 

legges i hovedsak til de tre største kommunene, ettersom disse har den mest sentrale beliggenheten 

og flere lokasjoner å velge mellom.  

Ved valgår legges møtene slik at de i minst mulig grad havner i konflikt med valgkamp og 

valgarbeidet.  

Når det gjelder planlegging av møtene, delegeres dette til Rådmannskollegiet og spesialrådgiver. 

Endelig agenda/saksliste legges frem for ordførerne for godkjenning. Dersom det er mulig skal 

agendaen/sakslisten legges frem i Ordførerkollegiet.  

 

 



 

Vedlegg 
 

Vedlegg 1 – Satsingsområder for Grenlandssamarbeidet 


