


Bakteppet

Ei kommunesamanslåing er meir enn ei samanslåing av to kommune-
administrasjonar eller ei oppheving av kommunegrenser og etablering av nye.  

Ei kommunesamanslåing er ein planlagt endringsprosess, som skal skje raskt og som 
vil ha direkte påverknad på både samfunn  organisasjonsstrukturane og alle 
aktørane som inngår i desse strukturane:

* Større kommunar, både i innbyggartal og geografi

* Fleire lag- og organisasjonar i ein kommune

* Fleire idrettsanlegg i kommunen 

* Fleire tettstadar i ein kommune – kommunesenter misser posisjon

* Ny politisk organisering; færre folkevalde, fleire ukjende folkevalde

* Ny organisasjonsstruktur i kommunane

* Nye planar og politikkutforming

* Endring av identitet og kultur

* Samanslåing av lag- og organisasjonar 

* Ikkje nødvendigvis betre kommuneøkonomi



Det er eit pro-aktivt 
val om vi skal lykkast 

godt eller ikkje



* Idrettsrådet for den nye kommunen må finne si form

* Idrettsråda må samordne seg og opprette dialog med fellesnemnda og 
prosjektorganisasjonen 

* Start arbeidet med å definere kva idrettsrådet skal vere for  idretten i ny kommune           

Planlegg endringsprosessen, mobiliser, definer hovudutfordringar, mål, strategiar

samarbeidsreglar og få nødvendig oppslutnad 
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*Tid for samarbeidsavtale - struktur ein føresetnad for relasjon, 

tillit og samarbeid 

* Ingen fasit for samarbeid– ta utgangspunkt i etablerte malar, 

men kom også fram til samarbeidsstrukturar som tek omsyn til 

dykkar ståstad/utfordringar/moglegheiter

* Kva skal vere det overordna fokuset? Midlar eller reelle 

medverknad? Kva andre verkemiddel fins?





* Identitet og kjensle av tilhøyrsle viktig for ei vellykka kommunesamanslåing. Identitet kan 
byggast, og  veks fram som følgje av samhandling på tvers av kommunar som skal slå seg 
saman. 

* Bygdeforskning snakkar om «Identitetens tre i-er»

• Interaksjon – gjentekne handlingsmønster skapar tilhøyrsle

• Identifikasjon – symbol signaliserer tilhøyrsle

• Institusjonalisering – korleis nye kommunar blir urokkelige faktum 

* Idrettsråda kan nytte tida fram til kommunesamanslåinga til å finne si samhandlingsform 
med ny kommune: delta i prosjekt knytt til lokaldemokrati, tettstadutviklingsprosjekt, 
nyttegjere seg av informasjon om lag- og organisasjonar m.m. som prosjektadministrasjonen 
hentar inn i samband med kommunesamanslåinga, delta i aktuelle arbeidsgrupper





Kva ønskjer har du for framtidas idrettsråd?

Kva frykt er knytt til kommunesamanslåinga?


