Notat FRA
møtet i styringsgruppa for kommunereformen i Ringebu

21.8.2015
Notatet er skrevet
av:
Til stede

Berulf Vaagan

Dato

Forfall:

Audun Amundsen hadde meldt forfall

Møtet begynte kl
0800 og sluttet kl
1030.
Notatet sendes til

Medlemmer og varamedlemmer + fellestjenesten for arkiv og internett

Erik Odlo, Kristine Valebjørg (kom litt forsinket), Oddrun Søreng, Mona
Lillegård, Arne Fossmo, Mette Jorun Haverstad, Ranveig Kvalvik, Pernille
Kalseth (måtte forlate møtet kl 0945), Per H. Lervåg, Jan Erik Brenden og
Berulf Vaagan

Sak

Ansvar for
oppfølging

1

Notat fra møtene i RSG 11.8. ble sendt ut 17.8.
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Konklusjon:
Ok
Aktiviteter siden forrige møte i RSG
1) Møte i FPG i Gausdal 12.8. – møtereferatet vedlegges
2) Møte i FSEKR 12.8. – hovedsaken var oppfølging etter møtet i FPG
og forberedelse av kommunestyreverkstedet 20.8.
Konklusjon:
Aktivitetene ble tatt til orientering.
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Oppsummering og oppfølging etter kommunestyreverkstedet 20.8.
Kommunestyreverkstedet tar opp til behandling flere viktige elementer i
intensjonsplanutkastet. På møtet i RSG foretar vi en oppsummering og
drøfter oppfølgingen. Intensjonsplanen vil bli oppdatert på grunnlag av
materialet fra samlingen 20.8.
Møtebehandling:
Arbeidsformen på samlingen ble diskutert. Det var gjennomgående
tilfredshet med samlingen.
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22.08.2015

Intensjonsplanen – videre arbeid med Ringebus innspill
Grunnlaget for behandlingen i RSG blir den versjonen av intensjonsplanen
som forelå til møtet 11.8., som var den samme som var lagt fram for FPG.
Møtebehandling:
Flere funksjoner og oppgaver i en ny kommune ble framhevet som
interessante og aktuelle for å prøve å få lagt til Ringebu. RSG diskuterte
dessuten spørsmålet om møtearenaer mellom Ringebus prosjektorganisasjon og de ansatte.
1
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Konklusjoner:
 Et møte for kommunens ansatte arrangeres en kveld etter valget.
Opplegget avstemmes med de andre kommunene
 RPG lager utkast til en prosess for å identifisere Ringebu
kommunes interesser ved lokalisering av funksjoner
Forberedelse til oppstart av arbeidet i midtdalen

Erik, Per,
Berulf

Se tilsvarende sak til forrige møte.
Konklusjon:
Ordfører og rådmann gjennomfører de planlagte forberedende møtene
med Fronskommunene i forkant av det berammede felles
formannskapsmøtet for de tre kommunene 18.9.
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Kommunestyresaken om folkeavstemning – forberedelse til formannskapsbehandlingen
Møtebehandling:
Spørsmålet ble behandlet på grunnlag av formannskapssak 77/15. Se
protokolleringen fra formannskapsbehandlingen.
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Eventuelt
Ingen saker ble meldt.
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Erik, Per

Neste møte i styringsgruppa
RSG diskuterte om det var behov for møte i RSG i forkant av alle
formannskapsmøtene framover. RSG kom til at denne møteordningen
opprettholdes inntil videre.
Neste møte etter planen er torsdag 10.9.
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Erik

