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Viser de VeG?: Ordfører Espen G. Johnsen (t.v.) og fylkesordfører Even A. Hagen (foran i midten) bør 
stå sentralt i arbeidet med å samle Gudbrandsdalen til en mer kraftfull region. Foto: Ketil sandViKen

Akkurat nå!
 
hVor hører Lillehammer 
hjemme? Sørover, sammen 
med andre Mjøskommuner? El-
ler nordover, uløselig knyttet 
sammen med Gudbrandsda-
len?

Det pragmatiske svaret gir 
seg selv. Lillehammer må dyrke 
sine fortrinn i begge retninger. 

temaet er ikke nytt. Nå aktu-
aliseres det likevel sterkere enn 
på lenge: For en uke siden, 19. 
oktober, møttes et titalls kom-
muner på begge sider av Mjøsa. 
Hensikten er å utarbeide et do-
kument som skal styrke videre 
ambisjoner og satsinger.

I halvannet år skal kommu-
nene holde på. Det vil åpenbart 
passe å komme med tydelige 
anbefalinger noen måneder før 
den nye fylkeskommunen er i 
gjenge fra 1. januar 2020.

Før den tid, faktisk så raskt 
som mulig, må Lillehammer 
aktivt bidra til å forløse utålmo-
dighet og erkjennelse av at 
byen og Gudbrandsdalen står i 
et skjebnefellesskap.

Sist uke signerte 12 ordførere, 
fra Lillehammer i sør til Lesja 
og Skjåk i nord, en «viljeserklæ-
ring». Det dreier seg om å for-
malisere og forplikte kommu-
nene til et langt tettere samar-
beid enn i dag.

dette sKal 12 ordførere rede-
gjøre for i hver sin kommune. 
Blir dette en samordnet rede-
gjørelse? Vil dette sprike i alle 
retninger?

Kort og godt, hvem setter seg 
i førersetet?

Det er tid for å vise politisk le-
derskap ut over det alminneli-
ge. Ikke minst politikere og fol-
kevalgte hyller enere som stik-
ker seg fram enn i kulturli-
vet eller i næringslivet. 
Slike er med på å skape 
positivt omdømme for 
vårt distrikt.

Nå bør tida være inne 
til at det samme gjentar 
seg i det politiske 
landskapet.

Gudbrandsda-
len sKal vise veg 
– for seg selv og for 
omverdenen. Regi-
onen trenger til å 
innta en posisjon 
framfor den nyeta-
blerte fylkeskom-

munen 1. januar 2020. Regio-
nen trenger til å innta en posi-
sjon med svar på hva som skal 
være den alternative retningen 
etter en uendret kommune-
struktur tidligere i år.

alle har et ansvar for å bidra. 
Lillehammer har et særlig an-
svar. Byen må kunne se og sam-
arbeide sørover, samtidig som 
byens gen uløselig er knyttet til 
Gudbrandsdalen. Ordfører Es-
pen G. Johnsen leder fortsatt en 
prosjektgruppe. Han må ut av 
hiet og synliggjøre alliansen 
mer aktivt.

Det samme må fylkesordfø-
rer Even A. Hagen. Fylkeskom-
munen skal være regional utvi-

klingsaktør. Over år er utyde-
ligheten blitt mer iøynefal-
lende enn tydeligheten.

spørsmålet er ikke 
om det blir endrin-
ger eller ikke, men 
hva slags endrin-

ger og satsinger 
som bør kom-
me. Dalen og 
byen har dårlig 
tid.

Lillehammer kurtiseres. Hvem 
får størst oppmerksomhet?

Hallvard 
Grotli

Politisk redaktør 
hallvard.grotli@gd.no

ForhandlinGer: Storfylket trenger åpenhet og 
fordomsfrie debatter for å overleve. Foto: Knut storViK

så er de i gang. Politikere fra Oppland og Hed-
mark har valgt sine forhandlere. Klimaet rundt 
forhandlingsbordet er ikke dårligere enn at det 
bør være mulig å komme fram til løsninger vi 
kan leve med på begge sider av den gamle 
grensa.
selvsagt er det spennende å se hva disse for-
handlerne vil gå inn for at det nye storfylket skal 
hete. Tautrekkingen om hvordan en felles 
administrasjon skal organiseres og lokaliseres 
bør tilføre denne prosessen høy temperatur. 
Selvsagt er også antall fylkestingsrepresentanter 
viktig. Vi forventer en fordomsfri debatt om 
valgordningen, med et sterkt fokus på hvordan 
det nye storfylket skal 
ivareta interessene også til 
regioner som ligger i 
betydelig avstand fra 
Mjøsa. 

det er likevel Regjeringen 
og Stortinget som sitter 
med den nøkkelen som 
avgjør hvorvidt sammen-
slåingen av fylkeskommu-
ner skal bli en vellykket reform. Det er vesentlig 
at nye oppgaver og sentral makt desentraliseres. 
Og det er viktig at makt desentraliseres til det 
folkevalgte nivået, framfor til statens regionale 
apparat; fylkesmannen.  

Akkurat nå er det få tegn til at sammenslåin-
gen følges opp på denne måten. Dels fordi 
regjeringspartiene egentlig ikke ønsker dette 
forvaltningsnivået. Men også fordi opposisjons-
politikk har handlet mer om taklinger og 
obstruksjon enn om å gjøre oppfølgningen av 
Stortingets vedtak meningsfullt. 

Vi venter at de som er tildelt hovedrollene i 
debatten om det nye storfylket bidrar til et åpent 
ordskifte om de saker som må på forhandlings-
bordet. Det regionale, folkevalgte nivået trenger 
all den oppmerksomhet det kan få, for å over-
leve. 

Storfylke  
på tomgang

Storfylket tren-
ger all oppmerk-
somhet det kan 
få, for å overleve
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