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ordfører Erik Odlo til:

Notatet sendes til: Erik, Kristine, Brede, Audun, Mona, Berulf, Per, Brede, Bjørg, Jan
Erik, Jostein, Tina, Mette og Arne, og dessuten til Elisabeth (off. dok) og Amel
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Sak
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Ansvar for
oppfølging

Notat fra forrige møte i RSG den 26.3. ble sendt ut samme dag. Ingen merknader
til innholdet er mottatt.
Konklusjon:
Ok – til orientering.
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16.4.2015

Berulf

Orientering om aktiviteter siden forrige møte i RSG
1) Møte i formannskapet umiddelbart etter møtet i RSG - vedtak protokollert
under sak 26/15:
- Arbeidsutvalget endrer navn til prosjektgruppe.
- Prosjektgruppa består heretter av ordfører, varaordfører, koordinator
kommunereform, rådmann og felles representant for HTV.
- Sammensetning av styringsgruppa endres som følger: AP`s representanter går ut
etter eget ønske, jfr. protokollførsel i kst 24.03.15 og e- post av 25.03.15, men kan
møte som fullverdige medlemmer dersom de ønsker det.
2) Møte i prosjektgruppa for kommunereformen i Ringebu (RPG) 7. april –
følgende tema ble behandlet:
 Saker på det felles prosjektgruppemøtet (FPG) i Øyer 9. april: ledelse
av FPG, prosjektplan med framdriftsplan og budsjett, og
kommunikasjonsplan
 Påpekt viktige saker framover: forholdet til ansatte, tillitsvalgtapparat
og hovedverneombud, planlegging av kommunestyreseminar og
listesamling
 Håndtering av spørsmål/kommentarer/innspill fra innbyggerne ang.
kommunereformen – slike går til fellestjenesten i Ringebu og
fellessekretariatet (FSEKR) v/ kommunikasjonsmedarbeider Karianne
 Vedtatt å invitere Fronskommunene til møte for gjensidig oppdatering
av status. På møtet i RSG vil ordføreren orientere om responsen.
3) Møte i felles prosjektgruppe (FPG) på Quality Hafjell Hotell 9. april. Følgende
tema ble behandlet:
 Ledelse av FPG: Lillehammers ordfører Espen G. Johnsen ble valgt
som leder med Marthe Lang-Ree som nestleder
 Ordførerne orienterte om nytt etter kommunestyrebehandlingene i
mars. Sentralt i Erik Odlos orientering var situasjonen som hadde
oppstått ved at Ap trakk seg fra deltakelse i prosjektorganene i
prosessen med Gausdal, Lillehammer og Øyer.
 FPG «bestilte» en sak fra sekretariatet (FSEKR) om innbyggerhøring
og folkeavstemning
 Prosjektplan, framdriftsplan og budsjett
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Per

Erik, se under
konklusjon

 Kommunikasjonsplan
 Felles styringsgruppemøte på Nermo 15. april
 Arena for ordførerne etableres som ledd i prosjektet
4) Avsparkseminar for deltakerne i utredningsgruppene. Erik Odlo holdt en
innledning om kommunereformen. Presentasjonen er sendt til medlemmene i
RSG.
5) Møte i FSEKR etter avsparkseminaret: Karianne og Berulf tar ansvaret for å
lage sak om innbyggerhøring og folkeavstemning. De to møtes 13. april for å
starte arbeidet.
Konklusjon:
Til sak 2, siste kulepunkt: Erik sender brev/mail til Fronskommunene og viser til
invitasjon til møte og foreslår ny dato.
For øvrig tatt til orientering
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Erik

Oppfølging etter møte i felles styringsgruppe (FSG).
FSG har møte 15.4. på Nermo Hotell. Når RSG møtes dagen etter bør vi diskutere
oppfølging av de beslutningene som måtte bli truffet i FSG.
Konklusjon:
Aril Sørum Stana og Christl Kvam holdt meget gode innledninger. Disse to er
aktuelle å invitere som innledere på et åpent møte i Ringebu i juni, f eks på
Tromsvang hvis det er ferdig ombygd. Se også sak 5 nedenfor.
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RPG

Forberedelse til felles møte for RSG og utredningsgruppemedlemmene fra
Ringebu.
Den 23.4. vil det bli holdt et fellesmøte for RSG og Ringebus medlemmer av
utredningsgruppene i fellesprosjektet. Formålet er å danne en felles plattform for
prosessdeltakerne fra Ringebu i det videre arbeidet.
Konklusjon:
Møte bare for RSG holdes kl 0800, til kl 0900 inviteres Ringebu kommunes
deltakere i utredningsgruppene.
Per har oppdatert oversikt over deltakerne etter en rekke endringer.
Berulf utarbeider utkast til agenda i samspill med Erik.
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Erik, Per, Berulf

Informasjon til innbyggerne
Det er lenge siden Ringebu kommune distribuerte sin informasjonsbrosjyre. Flere
vedtak er truffet etter det, og vi er i gang med prosessen med Gausdal,
Lillehammer og Øyer. RSG bør derfor drøfte behovet for å gi ut ny informasjon, og
hvordan den skal foregå. FSEKR har en egen kommunikasjonsmedarbeider som
kan bistå, og de kan også harmonisere informasjon fra de andre kommunene.
Konklusjon:
Ringebu kommune utarbeider info-brosjyre uavhengig av de andre kommunene.
Distribueres til alle husstandene.
RingebuPosten har deadline 27.4. Artikkel om kommunereformen tas inn.
Særskilt informasjon til spesielt definerte målgrupper
Folkemøte, se pkt 3 foran.
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Eventuelt
Sak: HTVs deltakelse i RSG
Konklusjon:
RSG utvides til å omfatte HTV med møtende varamedlem – som i RPG.
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Neste møter i styringsgruppa
23.4. kl 0800

Berulf og
Karianne

Erik
Erik og Berulf
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