
Kommunestyrene i Nord-Odal og Sør-Odal har som en følge av Regjeringens kommunereform fått i 
oppdrag å skissere minst to mulige framtidige kommunestrukturer. Alternativene er å bestå som egne 
kommuner eller å slå seg sammen med nabokommuner. 

Samtaler med våre andre nabokommuner har klarlagt at en sammenslåing av Sør-Odal og Nord-Odal 
kommune er det mest realistiske alternativet ved en eventuell etablering av én felles kommune.

Kommunestyrene i de to kommunene ønsker at du som innbygger gir ditt råd om vi fortsatt skal bestå 
som Nord-Odal og Sør-Odal kommune eller om vi skal slå oss sammen til én odalskommune.

Nord-Odal kommune

12. SEPTEMBER 
TRENGER VI  

DIN MENING

Fortsatt to odalskommuner eller én kommune? 
Hva mener du er den beste løsningen? 

INFORMASJON



Som innbygger i en av odalskommunene har 
du sikkert en mening om hva som er den beste 
kommunestrukturen for framtida. Vi vil at du tar  
med deg din mening til stemmeurnene.

Kommunestyrene ønsker i tråd med lokaldemokratiske 
verdier et best mulig grunnlag for å gi en anbefaling 
som er i tråd med befolkningens ønske. Derfor er 
din stemme viktig og vil være en betydelig del av 
beslutningsgrunnlaget som oversendes fylkesmannen  
i Hedmark.

Regjeringens kommunereform i korte trekk   
Regjeringens hensikt med reformen er å flytte ansvar 
til større og mer robuste kommuner, og har satt disse 
målene for reformen:
• Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
• Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
• Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
• Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner  
 flere oppgaver

Mer informasjon om kommunereformen på nettet:
• Skriv inn følgende søkeord: fakta om  
 kommunereformen  
• https://www.regjeringen.no/no/tema/   
kommuner-og-regioner/kommunereform/ 
 Hvorfor-kommunereform/id752904/

HVORFOR ER 
DET VIKTIG AT 
DU STEMMER? HER KAN DU STEMME:

NORD-ODAL:
Forhåndsstemmegivning foregår i perioden 
22.08.2016-09.09.2016 i rådhusets 
ordinære åpningstid kl. 08.00 – 15.00 i perioden 
22.08. – 31.08.  og kl. 08.00 -15.30 i perioden 
01.09. – 09.09. 
Fra mandag 05.09 til fredag 09.09 fram til
kl. 21.00 vil det være mulig å avlegge elektronisk 
forhåndsstemme. 

På valgdagen 12. september er valglokalene 
åpne fra kl. 10.00-21.00:
Følgende stemmekretser stemmer ved Mo 
menighetshus: Austvatn, Garvik og Knapper.
Følgende stemmekretser ved Storsalen Milepelen: 
Sagstua, Holt, Ruud, Bruvoll, Bjelker og Trautskogen.  

SØR-ODAL:
Forhåndsstemmegivning foregår i perioden 
22.08.2016-09.09.2016 på rådhuset i ordinær 
åpningstid kl. 08.00 – 15.30, og på biblioteket  
på kveldstid på tirsdager og torsdager fra  
kl. 15.30 – 19.00.
Fra mandag 05.09. til fredag 09.09. fram til 
kl.21.00 vil det være mulig å avlegge elektronisk 
forhåndsstemme. Det vil bli opprettet en egen  
nettside for dette.

På valgdagen 12. september er valglokalene  
åpne fra kl. 10.00-21.00:
Skarnes krets – Sør-Odal Rådhus
Sander krets – Sander Samfunnshus
Slåstad krets – Slåstad Samfunnshus
Disenå krets – Disenå Samfunnshus
Ullern krets – Ullern samfunnshus

Alle som i løpet av året fyller/
har fylt 16 år kan stemme.
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Kommunestyrene i Sør-Odal og Nord-Odal 
oppfordrer til en bredest mulig meningsutveksling om 
hvilken  kommunestruktur odølingene vil ha. Et sterkt 
lokaldemokrati kjennetegnes av at innbyggerne  
bruker sin rett til å si hva de mener. 

Det vil bli holdt folkemøter om kommunereformen her:
Nord-Odal: Folkemøte 30. august i auditoriet på  
Nord-Odal ungdomsskole, kl. 19.00.  
«Kaffemøte» 1. september på Milepelen, kl. 19.00.

Sør-Odal: Folkemøte 1. september i rådhuset på 
Skarnes, kl. 19.00.

Ønsker du mer grunnlag for egne meninger? 
Vil du vite mer, kan du på kommunenes hjemmesider 
finne mer lokal bakgrunnsinformasjon.
Kommuneadministrasjonene i både Nord-Odal 
og Sør-Odal kommune har i tråd med vedtak i 
kommunestyrene vurdert fordeler og ulemper ved 
begge alternativene, og dette kan du blant annet lese 
mer om i kommunenes vurdering som er beskrevet i 
“Kommunereform 2016 – behandling av alternativer  
for en fremtidig kommunestruktur”.
Dette finner du på kommunenes hjemmesider,  
eller ved å kontakte din kommune.

nord-odal.kommune.no/kommunereform  
sor-odal.kommune.no/kommunereform

Dersom du ikke har nettilgang, kan du bestille 
rådmennenes vurderinger her:
Nord-Odal kommune, Herredsvn. 2, 2120 Sagstua, 
tlf. 62 97 81 00. 
Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes, 
tlf: 62 96 80 00.

Se også de andre viktige dokumentene som gir 
bakgrunn for argumenter og fakta knyttet til 
kommunereformen lokalt:
• Felles plattform for utvikling av mulig  
 ny odalskommune
• Presentasjon av innbyggerundersøkelsen   
 i forbindelse med kommunereformen  
 i Sør-Odal og Nord-Odal
• BDO-rapport: Utredning av kommune- 
 struktur i Glåmdalsregionen
• Glåmdalen – framtidig utfordringsbilde

HVORDAN FÅR 
DU FRAM DIN 

MENING?
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KOMMUNEREFORMEN SKAL GJENNOMFØRES SLIK:

12. september 2016 Folkeavstemming i Nord-Odal og Sør-Odal, resultater er rådgivende for 
kommunestyret når de skal fatte sitt vedtak.

20. september 2016 Kommunestyrene i Sør-Odal og Nord-Odal behandler kommunereformen,  
og fatter vedtak om anbefaling av kommunestruktur.

25. september 2016 Anbefaling av kommunestruktur oversendes Fylkesmannen i Hedmark

1. oktober 2016 Fylkesmannen i Hedmark oversender sin samlede innstilling til ny 
kommunestruktur i Hedmark til Regjeringen.

Våren 2017 Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om  
ny kommunestruktur.

1. januar 2020 Alle eventuelle kommunesammenslåinger skal være iverksatt.

HAR DU SPØRSMÅL? TA KONTAKT!

Sør-Odal kommune: 
nykommune@sor-odal.kommune.no, tlf: 62 96 80 00

w
w

w
.flisatrykkeri.no

HVA SKJER ETTER 
12. SEPTEMBER?

Nord-Odal kommune: 
postmottak@nord-odal.kommune.no, tlf: 62 97 81 00
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