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Ansvar for
oppfølging

Notat fra forrige møte i RSG den 4.6. ble sendt ut dagen etter. Ingen merknader til
innholdet er mottatt.
Konklusjon:
Ok
Orientering om aktiviteter siden forrige møte i RSG
1) Møtet i RSG i Øyer i forkant av møtet i den felles styringsgruppa (FSG) er det
ikke satt opp noe eget notat fra.
2) Møte i FSG 10.6.2015 i Øyer – saker: intensjonsplan, felles kommunestyresamling 20.8. og ordførernes tur til statsråd Sanner. Etter møtet i FSG
hadde ordførerne, rådmennene og sekretariatet et møte med prosessveileder Arild S. Stana om løpet videre.
3) Møte i fellessekretariatet (FSEKR) 16.6. der prosessveileder Arild S. Stana
deltok. Berulf orienterer nærmere.
4) 16. – 18.6.:Studietur til Trøndelag sammen med Fronskommunene. Erik
orienterer nærmere.
5) 19.6: Ordførerne i Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer møtte kommunalog moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Se Eriks brev til styringsgruppa
samme ettermiddag. Erik orienterer nærmere.
6) Evaluering av det åpne møtet på Tromsvang 22.6.
Møtebehandling:
Under kommunestyremøtet 24.6. – etter behandlingen av saken om kommunereform - meldte Arbeiderpartiets gruppeleder Arne Fossmo at partiet heretter vil
være representert i prosjektorganene. I møtet i RSG 25.6. ble konsekvensene av
dette diskutert og avklart. Sammensetningen av RSG endres i formannskapet.
For øvrig ble det orientert om aktivitetene og diskutert uten konklusjoner.
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Oppfølging etter møtet mellom ordførerne, rådmennene og sekretariatet 24.6.
Hovedsaken er intensjonsplanen.
Konklusjon:
Temaene på møtet ble diskutert uten konklusjon.
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Invitasjon fra Sør-Fron kommune
Etter studieturen for Fronskommunene og Ringebu sendte ordføreren i Sør-Fron
19.6. en invitasjon til Ringebu og Nord-Fron kommuner «… til eit arbeid der målet
er å utgreie moglegheitene for å bygge ein ny kommune samansett av dei tre
kommunane i Midt-Gudbrandsdalen. ….. Eg ser det som svært viktig å få fram eit
best mogleg kunnskapsgrunnlag for dei vedtaka som kommunestyra skal gjere
knytt til framtidig kommunestruktur i 2016. ….. Eg håper på positivt svar, og vil
foreslå at det blir avtalt tidspunkt for oppstart, konkretisering, framdrift og
gjennomføring av arbeidet i august.»
RSG bør drøfte invitasjonen og evt. hvordan et arbeid som ordføreren i Sør-Fron
beskriver bør organiseres, og hvem som skal delta i arbeidet.
Konklusjon:
Ringebu kommune vil bruke sin organisasjon for kommunereformen i prosessen
med Fronskommunene. Ordføreren følger opp svaret på invitasjonen fra Sør-Fron.
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Erik

Kandidatsamlingen 29.6.
Fristen for tilbakemelding om deltakelse på kandidatsamlingen 29.6. ble satt til
25.6. – samme dag som møtet i RSG holdes. Hvis interessen er laber, kan det
være aktuelt å drøfte et minste antall påmeldt for at samlingen skal gjennomføres.
Hvis den skal gjennomføres, må den detaljplanlegges.
Konklusjon:
Kandidatsamlingen utsettes til etter valget og gjennomføres i uke 39. Eksakt dato
fastsettes senere. Partirepresentantene varsler sine påmeldte deltakere.
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Erik, Berulf,
Oddrun, Arne,
Audun og Mona

Forberedelser til forhandlinger om intensjonsplan
På kommunestyresamlingen 28.5. ga deltakerne innspill til elementer i en
intensjonsplan for sammenslutning av de fire kommunene. Ringebu kommune bør
for sin egen del forberede den forhandlingsfasen som må komme og som det hittil
har vært fokusert lite på. Dette gjelder både tema/innhold i planen og prosessen
rundt den.
FSEKR har levert et notat til rådmennene som grunnlag for behandling i
fellesmøte for ordførerne, rådmennene og FSEKR 24.6.
Konklusjon:
Saken tas opp i RSG etter ferien.
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Erik, Berulf

Innbyggerdialog om intensjonsplanen
I august og september vil det pågå et intenst arbeid med intensjonsplanen. Da må
det legges opp til en god dialog med innbyggerne og hva som er viktig å få inn i
planen sett fra Ringebus ståsted. Dette vil foregå midt oppe i kommunevalgkampen.
Konklusjon:
Saken tas opp i RSG etter ferien.
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Erik, Berulf

Eventuelt
Møtebehandling:
Ingen saker ble tatt opp.
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Neste møte i styringsgruppa:
Tirsdag 11. august kl 0900.

Erik, Berulf
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