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Sammensetning av gruppa
Prosjektorganiseringen av kommunereformarbeidet i Ringebu er nå justert og
tilpasset de andre kommunene i konstellasjonen (Øyer, Gausdal og Lillehammer).
Styringsgruppa består av formannskapets faste medlemmer pluss
kommunestyrerepresentantene fra Høyre for Fremskrittspartiet.
Vararepresentanter for de faste formannskapsmedlemmene er de samme i
styringsgruppa som i formannskapet. For representantene fra H og Frp er det
ingen vararepresentant. Vararepresentanter møter ikke med mindre de er særskilt
innkalt.
Formannskapsmedlem Berulf Vaagan er prosjektkoordinator for
kommunereformen i Ringebu. Etter vedtak i prosjektgruppa for kommunereformen
forberedes møtene i styringsgruppa og prosjektgruppa av prosjektkoordinator i
samspill med ordføreren og rådmannen. Styringsgruppa ledes av ordføreren.
For utsending av notater til møtene i styringsgruppa har prosjektkoordinator laget
ei epostadresse som omfatter alle de faste medlemmene og vara-medlemmene.
Samme adresseliste brukes ved utsending av notat etter møtene. I adresselista er
de kommunale epostadressene lagt inn.
I F-sak 26/15 i møte 26.3. foreslår rådmannen noen justeringer i organiseringen av
kommunereformarbeidet. Han foreslår at tillitsvalgtes representasjon endres fra å
gjelde i styringsgruppa til å gjelde i prosjektgruppa. Styringsgruppa bør drøfte
dette spørsmålet – løsningen er ikke selvsagt. Et vesentlig moment er hvordan
dette er ordnet i de andre kommunene.
Konklusjon:
Ordføreren orienterte om epost fra Arbeiderpartiets gruppeleder i kommunestyret
om at Ap’s representanter i styringsgruppa og arbeidsgruppa/prosjektgruppa ikke
kommer til å delta på møtene. Spørsmålet om organisering og sammensetning av
styringsgruppa tas opp i formannskapet under oppmeldt sak 26.3.
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Rutiner ved forberedelse av møter i styringsgruppa
Arbeidet med kommunereformen vil bli uhyre krevende i omfang, tempo og
kompleksitet. En rekke organer vil bli involvert, mange nye fora blir etablert.
Prosessen foregår i fire kommunale prosjektorganisasjoner og i en felles
prosjektorganisasjon. Dette tilsier at forberedelsene til og etterarbeidet etter
møtene i prosjektorganisasjonen må foregå på en enkel og smidig måte. Ordinære
kommunale saksbehandlingsrutiner må derfor fravikes. Dette kan forsvares siden
det ikke er enkeltvedtak eller andre forvaltningsvedtak i forvaltningslovens forstand
som fattes.
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Ordføreren

Prosjektkoordinator legger derfor opp til at møtene forberedes etter den malen
som dette notatet bygger på. Oppgaven/utfordringen/problemstillingen vil bli kort
presentert. Forslag til vedtak formuleres ikke på forhånd, men det settes inn plass
for en konklusjon som gjøres på møtet. Alle møtedeltakerne har ansvar for at bidra
til at premissene i nødvendig grad utvides og at det kan trekkes en konklusjon.
Etter møtet settes konklusjonene inn og det gjøres de nødvendige endringene i
notatet som følge av at møtet er gjennomført.
Konklusjon:
Rutinene for forberedelser til og etterarbeid etter møtene i styringsgruppa må
tilpasses den situasjonen som er nevnt i konklusjonen på sak 1 og
formannskapets behandling av den.
Styringsgruppa slår fast følgende:
 Møtene i styringsgruppa er offentlige
 Møteinnkallingene og møtenotatene før og etter møtene er offentlige
 Møteinnkalling med møtenotat sendes ut av ordføreren som leder av
styringsgruppa
 Møtenotatene sendes kommunestyremedlemmene og pressa
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Orientering om aktiviteter siden forrige møte i styringsgruppa, som var 12.3.
1) Møte i Sør-Fron kommunehus 12.3. (kveld) for Nord-Fron, Sør-Fron og
Ringebu kommuner etter invitasjon fra ordfører Ole Tvete Muriteigen. Fra
Ringebu kommune deltok Erik Odlo, Mette Jorun Haverstad, Per H. Lervåg
og Berulf Vaagan. Ordførerne orienterte om status, og deretter var det
meningsutveksling.
2) Åpent møte på Dale-Gudbrands Gard 16.3. etter invitasjon fra kommunelaga
av Arbeiderpartiet i Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu. Eli Blakstad fra
fylkesmannen innledet først, og deretter blant andre fylkesordfører Gro
Lundby og representanter for ungdom, næringsliv og frivillige lag og
foreninger, og dessuten fra Ringebu kommune. Av folkevalgte i Ringebu
møtte Arne Fossmo, Audun Amundsen, Jostein Tromsnes og Berulf Vaagan.
3) Fellessekretariatet for kommunereformprosessen i «GLØR» (Gausdal,
Lillehammer, Øyer og Ringebu) hadde sitt første møte på Lillehammer 17. I
dette sekretariatet deltar disse: Marit Lang-Ree Finstad (Gausdal), Mariann
Dannevig og Karianne Sviggum (Lillehammer), Anne H. Jorde (Øyer) og
Berulf Vaagan (Ringebu).
4) 23.3. møtes rådmennene i de fire kommunene. De har sammen og hver for
seg viktige oppgaver i prosessen, bl a for å samordne saksbehandling.
Fellessekretariatet har bedt om å få stille på en del av møtet for å diskutere
grensesnittet. Per Lervåg vil ventelig orientere fra dette møtet under møtet i
styringsgruppa.
5) Prosjektsekretariatet har nytt møte i Øyer 24.3. De felles politiske og
administrative møteplassene framover krever mye planlegging og
samordning. Berulf Vaagan vil kunne orientere under møtet i styrings-gruppa.
6) Kommunestyret i Ringebu behandler i møte 24.3. sak om organisering og
videre prosess fram mot endelig vedtak. Tilsvarende sak med samme
saksutredning behandles i kommunestyrene i Gausdal, Lillehammer og Øyer.
7) Erik Odlo og Berulf Vaagan er meldt på til dagsamling om nye oppgaver til
kommuner og regioner på Rudshøgda 25.3. Møtet arrangeres av KS og skal
orientere om regjeringens stortingsmelding med forslag til nye oppgaver til
kommunene og hvordan fylkeskommunenes framtid skal bli. Erik Odlo vil
ventelig orientere fra møtet.
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Ordføreren,
rådmannen og
prosjektkoordinator

8) KS har utarbeidet et hefte « Kommunereformen: Fagkunnskap, arenaer og
verktøy fra KS» som kommunen mottok 19. mars.
Tilføyd etter at møtenotat ble sendt ut og referert på møtet:
9) Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større
kommuner
10) ØF-rapport 3/2015 Funksjonelle samfunnsutviklingsområder. Innspill til
kommunereformarbeidet i Oppland
11) Fylkesmannen i Oppland – notat 6.2.2015 av Gunner Myhren –
Kommunenes forhold til energiverkene
Konklusjon:
Orienteringene og de oppførte dokumentene ble tatt til orientering. Relevante
dokumenter om kommunereformen sendes til medlemmene i styringsgruppa når
de foreligger, eventuelt som lenker. Dokument- og informasjonsmengden er stor,
slik at sammendrag er ønskelig der slike foreligger.
Til pkt. 3: betegnelse «GLØR» skal ikke brukes i denne sammenhengen
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Prosjektorganisasjonen
Kommunestyresaken 24.3. om kommunereformen omhandler bl. a. organisering.
Under er vist en enkel framstilling av felles prosjektorganisasjon. .

Konklusjon:
Prosjektorganisasjonen oppdateres og framstilles etter at formannskapet har
konkludert i den problemstillingen som er nevnt i sak 1 foran.
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Prosjektkoordinator

Framdriftsplan
Kommunestyresaken inneholder også en grovmasket framdriftsplan. Et mer
detaljert utkast til framdriftsplan for prosessen er tatt inn bak i dette notatet.
Samordning av felles møter i prosjektorganer er krevende, og det samme gjelder
harmonisering av møtetidspunkter i særkommunale organer for å holde avtalt
framdrift. Den foreliggende framdriftsplanen har foreløpig status som utkast og vil
bli behandlet på felles styringsgruppesamling i april. For den enkelte kommune
kan det bli nødvendig å justere sin møtekalender for kommunale utvalg.
Konklusjon:
Framdriftsplanen tas til orientering. Møtekollisjoner med lokal møtekalender
håndteres når det er aktuelt.
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Engasjement i kommunereformprosessen
En suksessfaktor for å lykkes med denne prosessen er at de som har ansvar på
de ulike nivåene engasjerer seg og bidrar aktivt underveis. Et godt resultat for
Ringebu kommune og for alle kommunene er avhengig av at alle involverte har et
eierskap til prosjektet. «Lasset» kan ikke dras av en håndfull nøkkelpersoner.
Tempoet vil bli stort, og arbeidsformen en annen enn det som er vanlig i
kommunal saksbehandling. Et uttrykk for at vi ønsker å lykkes sammen med andre
kommuner er prinsippet om åpenhet og deling av informasjon, materiell og
dokumentasjon. Det innebærer at administrasjonene og prosjektmedarbeiderne vil
utveksle dokumenter, f eks dette møtenotatet.
Styringsgruppa inviteres til å drøfte hvordan engasjement og eierskap best kan
sikres i prosessen framover.
Konklusjon:
Det ble ikke tid til å gå inn på dette spørsmålet, som må ses i lys av problemstillingen nevnt i sak 1 foran.
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Styringsgruppa

Startsamling for utredningsgruppene
Som det framgår av kommunestyresaken som behandles 24.3. ble det i 2007 laget
16 kortfattede utredninger med tanke på en mulig kommunesammenslutning
mellom Gausdal, Lillehammer og Øyer. Noen av disse utredningene vil bli
oppdatert til å omfatte Ringebu, og noen nye vil bli utarbeidet. Arbeidet med
oppdaterte og nye utredninger vil bli utført av grupper satt sammen av fagpersoner
og tillitsvalgte fra alle kommunene. En oversikt over deltakere fra Ringebu i disse
gruppene er tatt inn lenger bak i dette notatet. For gruppe 15 må styringsgruppa ta
stilling til forslaget.
Felles «avspark» for utredningsgruppene er berammet til 9.4. Rådmannen vil
kunne orientere nærmere om utredningene.
Konklusjon:
Rådmannen orienterte om formålet med samlingene. Ordføreren tok opp
spørsmålet om deltakelsen fra Ringebu i gruppa for politisk organisering og
lokaldemokrati. De to som var oppført, Erik Odlo og Berulf Vaagan, kunne stå.
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Rådmannen

Felles styringsgruppesamling 15. – 16. april
Styringsgruppene i de fire kommunene vil bli holdt 15. – 16. april på Nermo Hotell i
Øyer. Der vil prosjektplan og kommunikasjonsplan bli behandlet. Hvis
styringsgruppa i Ringebu har spesielle ønsker om tema på samlingen bør det
komme opp på gruppas møte 26.3.
Konklusjon:
Ringebus deltakelse på styringsgruppesamlingen avklares av formannskapet, jf
sak 1 foran.
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Østlandsforsknings rapport om Sør- og Midt-Gudbrandsdal som felles bo- og
arbeidsområde
Fylkesmannen i Oppland har gitt Østlandsforskning i oppdrag å skrive en rapport
om Sør- og Midt-Gudbrandsdal som felles bo- og arbeidsområde. Rapporten er
ferdig og vil være tilgjengelig før møtet i styringsgruppa. Den er meldt å inneholde
en del interessante data.
Konklusjon:
Noen hovedpunkter i rapporten ble trukket fram. Rapporten distribueres til
medlemmene i styringsgruppa og legges ut på kommunens hjemmeside.
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Stortingsmeldingen om nye oppgaver til kommunene
Regjeringen la 20. mars fram sin stortingsmelding 14 (2014 – 2015)
Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner. Lenke til meldingen er tatt
inn i eposten som oversender dette notatet. På møtet bør medlemmene av
styrings-gruppa ha satt seg inn i hovedpunktene i meldingen. Styringsgruppa bør
drøfte hvilke konsekvenser meldingen skal få for Ringebus arbeid med
kommunereformen. Meldingen vil nødvendigvis også bli tema på møter i
fellesorganer i prosjektet.
Konklusjon:
Stortingsmeldingen tas til orientering og vil bli nærmere studert i tida framover.
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Styringsgruppa

Eventuelt
Ingen saker tatt opp.

12

Neste møter i styringsgruppa
Neste ordinære møte i styringsgruppa vil bli holdt på Nermo i tilknytning til det
felles styringsgruppemøtet der 15. – 16. april. Deretter er neste møte i
styringsgruppa 13. mai. Det er samme dag som fylkesmannen arrangerer møte for
kontaktpersonene i kommunereformen.
Styringsgruppa oppfordres til å vurdere om det er behov for flere møter enn de
nevnte og å avstemme møtebehovet med den felles framdriftsplanen.
Konklusjon:
Nye møter avtales i lys av framdriftsplanen og de møtebehovene som oppstår.
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