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Notat  

FRA 
møte i styringsgruppa i Ringebu (RSG) for kommunereformen i 

Midt-Gudbrandsdal 
 

Møtetid: 10.12.2015 kl. 08.00 – 09.40 Møtested: Ringebu Rådhus 
Til stede: 
Arne Fossmo, Kristin Teigen, Brede Holdbrekken, Laila Bårdsløkken, Erik Odlo, Ole Asmund Sylte, 
Arnhild Baukhol, Audun Amundsen, Jostein Tromsnes, Ranveig Kvalvik og Pernille Kalseth 
 
Forfall: Turi Elise Kaus                              Møtende vara: Jostein Tromsnes 
  
Øvrige: Britt Åse Høyesveen      

Notat sendes  

 styringsgruppas medlemmer 

 kommunestyrets medlemmer til orientering 

 representant i prosjektsekretariatet Britt Åse Høyesveen  
til fellestjenesten for arkiv og internett Amel Konjhodzic, Elisabeth Folland     

Notatet er 
skrevet av 

Per H. Lervåg Dato 10.12.2015 

 

Sak nr Sak Ansvar 

11/15 Referat fra forrige møte 26.11.15 
 
Referatet er sendt ut og lagt ut på hjemmesiden.    
Konklusjon: 
Godkjent 

 

12/15 Aktiviteter siden sist 
 

 02.12.   Ordfører- og rådmannsmøte 

 Planlegging av møte med KMD v/Sanner 

 Planlegging av felles styringsgruppesamling 
 

 08.12.  Ordførermøte med KMD  

 Ordfører refererte fra møtet 
 
Møtebehandling: 
 
Ordføreren refererte til  

 Brev av 27.11. fra Fylkesmannen i Oppland om «Fylkesmannens 
forventninger til og vurderinger av kommunenes 
kommunereformvedtak» - blir sendt ut til medlemmene. 

 Statsrådens brev av 30.11. om «Fylkesmennenes tilrådning – 
utdyping av oppdraget» - blir sendt ut til medlemmene 

 Notat til statsråden i anledning møte 8.12.  

 Oppsummering fra nevnte møte 8.12.   

 Informasjonsbrosjyre er utarbeidet og blir distribuert til 
husstandene i kommunene før jul.  

 
Konklusjon: 
Tatt til orientering. 
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13/15 Planlagte aktiviteter framover 
 

 11.12.15 kl 12.30 Felles styringsgruppemøte Tromsvang 
Dagsorden er utsendt. 

 17.12.15 kl   9-12   Ordførere og rådmenn 
 
Møtebehandling: 
Aktuelle tema i tilknytning til dagsorden for styringsgruppesamling 
11.12 ble gjennomgått og drøftet.  
 
Konklusjon: 
Prosjektgruppa forestår samtaler med de andre kommunene.  
Innspill tas med videre i prosessen.  

 

14/15 Om prosessen framover 
 
Ordførere og rådmenn har drøftet hvordan arbeidet i kommende fase 
skal innrettes, og hva som skal gjøres. Milepeler og hovedelementer 
gjennomgås.  
 
Møtebehandling: 
Framdrift og milepeler ble drøftet.   
Konklusjon:  
Følges opp i møte med de andre kommunene 17.12.  

 

15/15 Eventuelt 
Ingen saker ble tatt opp.  

 

 

Forkortelser: 

RSG = Ringebus styringsgruppe  RPG = Ringebu prosjektgruppe 

Tilsvarende forkortelser for de felles prosjektorganene vil bli fastsatt i fellessekretariatet 


