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1. VEDTAK  FATTET  I  KOMMUNESTYRET 
Møtedato:  23.11.10   Sak 101/10 
Forskjønning og tilrettelegging Vaala elv 
 
 
Møtedato:  31.05.11   Sak 058/11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtedato:  28.01.13   Sak 004/13 
Våla elv – gangbru med adkomstveger 

Kommunestyret oppnevner Formannskapet som 
styringsgruppe for prosjektet Forskjønning og 
tilrettelegging av Vaala elv. Plan for prosessen 

legges til grunn for arbeidets framdrift.  
1. Kommunestyret bevilger kr. 300.000 til å 

ferdigstille forprosjektet Våla elv. 
2. Internt i hver av de 3 arbeidsgruppene 

utpekes inntil 2 personer som skal utgjøre et 
ressursfora for det videre arbeid.  
Eldrerådet, Ungdomsrådet og Rådet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne skal 
være informert og ha anledning til å delta 
om ønskelig. 

3. Prosjektet finansieres ved bruk av 
utviklingsfondet. 

1. Kommunestyret vedtar å bygge ut 
delområde 1 i Prosjektet «Vaala elv» i 
henhold til vedlagte oversiktsskisse fra 
Rambøll. 

2. Første byggetrinn er å etablere gangbru 
med tilkomstveger fra Ole Steigsgate og 
Brugata, markert med blått på 
oversiktsskissa. 

3. Det velges brutype alternativ 1, Symmetrisk 
opphengt limtrebue. 

4. Det velges kjøresterk bru.  Hvis dette 
medfører tilleggskostnader på over kr 500 
000 legges saken frem for kommunestyret. 

5. Arbeidene og kvaliteten skal tilpasses 
budsjettet/finansieringen. 

6. Delområde 2 avventes til delområde 1 er 
utbygd. 

7. Det bes om at utvalg for miljø, utmark og 
landbruk utreder arbeidet med en 
forvaltningsplan for fisk i Vaala. 

 

Rådmann 
Britt Åse Høyesveen 
 
 
Plan og teknisk 
 

Pr. 31.12.10:   
Det er planlagt et åpent møte som blir gjennomført den 19.01.2011. Det 
er sendt direkte invitasjon til politikere, administrasjon, lag og 
foreninger, grunneiere, næringsliv m.fl. Dette blir en oppstart på 
prosessen med forskjønning og tilrettelegging av Vaala elv. Det vil også 
bli avsendt en søknad til OFK om tilskuddsmidler til opparbeiding av 
turveier, tilrettelegging for funksjonshemmede, friluftsaktiviteter, og 
lignende i forb. med Vaala (frist 15.januar). 
Pr. 30.04.11:  Åpent møte ble gjennomført den 19.01.2011.  
3 arbeidsgrupper jobbet i tiden 19.01.2011-10.04.2011 med å få fram 
ideer ang. elva, gangbrua, elvebredden m/gangsti, møteplasser, 
informasjon, integrert kunst og aktiviteter som tursti, fisking, 
isflakrafting, botaniske opplevelser og fuglekikking.  
Nytt åpent møte er planlagt 30.mai kl. 18.30 der temaet er Integrert 
kunst v/KUPP (kunstutvalget i Oppland) og elvevandring med botanisk 
tilsnitt.  
Det er så langt sendt søknader om tilskudd fra OFK om tilskuddsmidler 
til opparbeiding av turveier, DnbNor sparebankstiftelsen og Statens 
Bymiljøpris. En sak ang. videre planlegging blir lagt fram for 
formannskapet 12.05.2011 og kommunestyret den 31.05.2011. 
Pr. 31.08.11:  Ressursforum  er nedsatt av kommunestyret, og har hatt 1 
møte.  Skal ha nytt møte i oktober og ½-dags seminar med 
ressurspersoner fra fylket.  Gruppen har så langt ”hentet” inn kr. 
500.000,- fra DnBNor, kr. 81.000,- fra Direktorat for naturforvaltning, 
lovnad på kr. 500.000,- fra Oppland fylkeskommune, Europris kr. 
260.000,- og Ringebu kommune tot. Kr. 800.000,-.  Gruppa sender stadig 
søknader på andre midler. 
Pr. 31.12.11:  Arbeidsmøter avholdt 13.10.11, ½ dags seminar 1.nov, 
møte med Ola Hegge ang. fiskeforvaltning i elva. Fiskefondet i Ringebu 
er på ca. kr.160.000 og kan brukes i prosjektet for å tilrettelegge. 
Tilskudd på kr. 500.000 fra Oppland Fylkeskommune er bevilget. 
Grunnerverv av øvre del ser ut til å gå i orden i løpet av januar 2012. 
Ressursforum er blitt administrativ supplert med 
planleggerkompetanse. 
Pr. 30.04.12:  Forberedelser pågår. 
Pr. 31.08.12:  Plan og teknisk har overtatt prosjektet økonomisk og i 
forhold til praktisk gjennomføring. Vi hadde planer om å gjennomføre 
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bygging av gangbru og tiknytting på begge sider av Våla, men pga. 
Rambøll som ble for sein i sin prosjektering må dette gjennomføres i 
2013 – helst på våren men det avhenger av hvordan vannmengden i elva 
blir. Rådmannen v/Britt Åse Høyesveen beholder ansvaret for 
ressursgruppa som ei koordinerende gruppe for Våla elv prosjektet.   
Pr. 31.12.12:   Første del av utførelsen kommer som sak i f.skapet den 
21.01.2013 og k.styret den 28.01.2013. Den omhandler gangbrua og 
tilførselsvegene på øst og vestsida av Våla elv. Rådmannen har søkt og 
fått tilsagn på ytterligere kr. 500.000 fra Oppland Fylkeskommune til 
gjennomføring av prosjektet. I tillegg er det søkt om friluftsmidler med 
frist 15.01..2013. Denne er ikke behandlet. 
Pr. 30.04.13:  Brua er under prosjektering hos Rambøll. Målet er 
gjennomføring høst/vinter 13/14. 
Pr. 31.08.13:   Prosjektet er lyst på anbud.  Kommunen har ikke mottatt 
tilbud.  Forhandlinger med mulige interessenter er under forberedelse. 
Pr. 31.12.13:  Kommunen har mottatt tilbud som sprenger 
kostnadsoverslag.  Det arbeides med alternativ fremgangsmåte. 
 

Møtedato:  20.01.12   Sak 004/12 
Tilleggsbevilging til utvikling av felles IKT-
systemer knyttet til TRUST-samarbeidet 
og samhandlingsreformen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Det tilleggsbevilges kr. 1.407.000,- til 
utvikling, anskaffelse, tilrettelegging og 
igangsetting av IKT-systemer knyttet til 
TRUST-samarbeidet og 
samhandlingsreformen i 2012 og 2013. 
Bevilgningen dekkes ved økt låneopptak 
med kr. 1.407.000,- til samme vilkår som 
opprinnelig budsjett for 2012. 

2. Investeringsbudsjettet for 2012 endres slik: 
Art 3270 (konsulentbistand), Ansvar 320 
(TRUST), prosjekt 32000, opprettes med kr. 
1.407.000,- 
Art 3910 (bruk av lån), Ansvar 320 (TRUST), 
prosjekt 32000, opprettes med kr. 
1.407.000,- 

3. Rådmannen bes om å legge fram en egen 
sak for kommunestyret som synliggjør 
muligheter og betingelser for å kunne tre inn 
på eiersiden i Ikomm AS i en størrelse som 
står i rimelig forhold til kommunens 

Rådmann 
Jan Magne Langseth 

Pr. 30.04.12:  Ståstedsanalyse for kommunens IKT-drift er under 
utarbeidelse.  Etter dette vil kommunens muligheter for inntreden på 
eiersiden bli vurdert.  Forventes ferdigstilt innen neste rapportering. 
Pr. 31.08.12: Eierkommunene i Ikomm AS er positive til at Ringebu kan 
tre inn på eiersiden. Det pågår et arbeid med IKT-strategi som vil kunne 
avklare om framtidig samarbeid vil være på dagens nivå eller om det er 
aktuelt å utvide dette. Må avklares før endelige vilkår for inntreden kan 
fastsettes. IKT-strategi inngår i prosjekt: ”Styring og ledelse” som 
forventes ferdigstilt innen utgangen av 2012. 
Pr. 31.12.12:  Arbeidet med IKT-strategi pågår og forventes fullført i 
første kvartal 2013. 
Pr. 30.04.13:  Arbeidet med IKT-strategi sluttført.  Forventes politisk 
behandlet innen utgangen av første halvdel 2013. 
Pr. 31.08.13:  IKT-strategi vedtatt av kommunestyret 28.05.13 – sak 
38/13.  Arbeid med handlingsplan er igangsatt før sommeren og pågår.  
Når handlingsplan foreligger, vil det bli laget prosess for avklaring av pkt. 
3 i vedtaket. 
Pr. 31.12.13:  IKT handlingsplan er ferdigstilt ved årsskiftet.  Det er 
planlagt møte med nabokommuner for drøfting av eventuelt IKT-
samarbeid 24.01.14. 
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Møtedato:  28.05.13   Sak 038/13 
 

deltakelse. 
IKT-strategi 2013-2018 for Ringebu kommune 
vedtas. 
Rådmannen gis myndighet til å vedtak en 
operativ handlingsplan som underlag og innspill 
til økonomiplanleggingen.  Handlingsplan 
revideres årlig. 

 
Møtedato:  28.08.12   Sak 083/12 
Kommuneplanens samfunnsdel 2012 – 
2025 
 
 
 
 
 
 
 
Møtedato:  11.10.12    F-sak 120/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultat av idedugnad i kommunestyret 
28.08.2012 er utgangspunkt for videre arbeid 
med kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Arbeidet videreføres i et arbeidsmøte for 
kommunestyret med deltakelse fra 
administrasjonen. 
 
Formannskapet er styringsgruppe for det videre 
arbeidet. 
1. Det opprettes fire arbeidsgrupper, hver med 

4 politikere og 2 tjenesteledere, som får i 
oppdrag å konkretisere visjon samt mål og 
strategier for de tre utpekte 
satsingsområdene: bo, leve, arbeide. 
Følgende politikere velges inn i 
arbeidsgruppene: 
Gruppe 1 (Visjon):  Tina Lie Vestby, Bjørg 
Dalberg Karlstad, Erik Odlo, tjenesteleder 
..................  
   og tjenesteleder 
........................... 
Gruppe 2 (Bo):  Inge Asphoug , Rune 
Smidesang , Jostein Tromsnes, Audun 
Amundsen,  
                                 tjenesteleder 
....................... og tjenesteleder .................... 
Gruppe 3 (Leve):  Hans Øyvind Lyshaug, 
Mette Haverstad, Brede Vestby, Thor Arne 
Krogh,  
                                 tjenesteleder 

 
Rådmann 
Jan Magne Langseth 

 
Pr. 31.08.12:  Arbeidsmøte for kommunestyret er berammet til 
25.09.2012. 
Pr. 31.12.12:  arbeid pågår.  Forventes fullført i 1. kvartal 2013. 
Pr. 30.04.13:  Arbeid pågår.  Utkast vil foreligge i juni 2013. 
Pr. 31.08.13:  Utkast ble fremlagt for formannskapet i møte 27.06.13 og 
19.08.13.  Drøftinger omfatter også spørsmål om regional tilhørighet. 
Pr. 31.12.13:  Forslag er utarbeidet og sendt på høring.  Plan vil bli 
sluttbehandlet før sommeren 2014. 
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Møtedato:  27.06.13   F-sak 076/13 
Møtedato:  19.08.13   F-sak 083/13 
 
Møtedato:  12.09.13   F-sak 106/13 

...................... og tjenesteleder ................. 
Gruppe 4 (Arbeide): Berulf Vaagan, Stein 
Nerli Morken, Stein Olav Dokk, Ståle 
Sønsteli,  
                                  tjenesteleder 
...................... og tjenesteleder 
....................... 

2. Administrativ prosjektgruppe, ledet av 
rådmannen, gis følgende mandat:  
Koordinere og gjennomføre aktivitet i 
arbeidsgruppene (herunder avklare og 
fordele eventuelle overlappende temaer 
mellom gruppene) og legge frem et utkast til 
ny samfunnsdel for styringsgruppen. 
Arbeidet skal ta utgangspunkt i innspillene 
fra kommunestyret 28.08.2012 og 
25.09.2012, samt innspillene fra utvalgene i 
ksak 083/12. Frist for å legge frem utkast til 
ny samfunnsdel settes til 01.03.2013. 
Prosjektgruppen rapporterer til 
formannskapet (som styringsgruppe) under 
veis og bringer inn nødvendige spørsmål til 
avklaring. 

3. Leder av næringsforum gis i oppdrag å 
innhente innspill fra forumet. Innspill legges 
frem for administrativ prosjektgruppe for 
behandling i arbeidsgruppene før utkast til 
ny samfunnsdel ferdigstilles. 

4. Rådmannen bes ferdigstille og distribuere 
informasjonsfolder til kommunens 
innbyggere etter godkjenning fra ordfører. 

5. Spørsmålet om regional tilknytting 
behandles i styringsgruppa etter at 
administrativ prosjektgruppe har bearbeidet 
relevante innspill fra arbeidsgruppa. 

Saken drøftes videre i arbeidsmøte 19.08.13. 
Administrasjonen ferdigstiller forslag til 
samfunnsdel for kommuneplanen 2013 – 2025. 
Kommuneplanens samfunnsdel 2013 – 2025 
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legges ut på høring med høringsfrist 24.10.2013. 

Møtedato:  28.08.12   Sak 085/12 
Ringebu kommunes deltakelse i 
søkerprosessen til de olympiske og 
paralympiske leker i 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtedato:  28.05.13   Sak 042/13 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ringebu kommune ønsker å bidra aktivt til 
at det sammen med Oslo kommune 
utarbeides og kvalitetssikres en søknad om å 
få arrangere de Olympiske leker og 
Paralympics 2022. 

2. Kommunestyret slutter seg til at det 
opprettes en styringsgruppe bestående av 
ordfører og rådmann i kommunene Øyer, 
Lillehammer og Ringebu samt 1 
representant fra politisk og 1 representant 
fra administrativ ledelse fra Oppland 
fylkeskommune for å ivareta utrednings- og 
kvalitetssikringsarbeidet. 

3. Kommunestyret legger til grunn at Oslo 
kommune tar initiativ til å etablere en 
politisk/administrativ «referansegruppe» i 
den hensikt å forankre søknadsarbeidet. 

4. Kommunestyret bevilger kr. 1,0 mill. som 
kommunens bidrag til søknads- og  

kvalitetssikringsarbeidet for 2012, og som 
finansieres ved bruk av midler fra 
kommunens utviklingsfond.  

5. Rådmannen innarbeider inntil kr. 1,5 mill. til 
samme formål i budsjettet for 2013, med 
tilsvarende finansiering. 

6. Det forutsettes at Oppland fylkeskommune 
og Øyer og Lillehammer kommuner fatter 
tilsvarende vedtak. 

1. Kommunestyret stiller seg positivt til 
at Ringebu kommune deltar i Oslo 
kommunes og Norges Idrettsforbunds videre 
prosess vedrørende søknad om statsgaranti 
for Olympiske leker og Paralympics i Oslo i 
2022 og støtter Oslo-2022 sitt konsept 
«Games in the City». 

2. Kommunestyret er innforstått med de 

Rådmann Pr. 31.08.12:  De samarbeidende kommunene har fullført likelydende 
vedtak.  Første møte i styringsgruppen er berammet til 17.09.2012. 
Pr. 31.12.12:  Arbeid pågår. 
Pr. 30.04.13:  Arbeid pågår.  Ny k-sak vil bli lagt frem i mai 2013. 
Pr. 31.08.13:  Sak forberedt til behandling i kommunestyret 03.09.2013.  
Videre fremdrift er avhengig av resultat i folkeavstemming i Oslo 
kommune. 
Pr. 31.12.13:  Folkeavstemming i Oslo var positiv i forhold til videre 
planlegging.  Statlig kvalitetssikring ble klar til årsskiftet. 
Drøfting rundt organisering av videre arbeid pågår, og det foreligger 
forslag til samarbeidsavtale. 
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Møtedato:   03.09.13   Sak 068/13 
 

forpliktelser som Ringebu kommune påtar 
seg i samsvar med det som er beskrevet i 
denne saken. 

3. Ringebu kommune vil bidra aktivt inn i den 
videre søknadsprosessen og være en 
pådriver for å finne gode løsninger til beste 
for et OL/PL. 

4. Ringebu kommune forplikter seg til å 
iverksette arbeidet med nødvendige 
reguleringer / reguleringsplan dersom det er 
behov for reguleringsendring i tilknytning til 
plassering av anlegg med nødvendig 
omkringliggende område. Kommunen er 
innforstått med at kostnadene ved slikt 
reguleringsarbeid må dekkes lokalt. 

Kommunestyret tar Overordnet miljø- og 
bærekraftstrategi for mulighetenes region, 
datert 12. juni 2013, revidert 28.6. og 1.8., til 
orientering.  
 
Rådmannen gis i oppdrag å starte arbeidet med 
konseptuelt grunnlag for 1. fase av miljøarbeidet 
september 2013 til høsten 2014 som vist i saken. 

Møtedato:  28.08.12   Sak 094/12 
St. Olavs plass – gjennomgangsboliger 
 
 
 
Møtedato:  03.09.13   Sak 073/13 

2. Det legges til rette for at det bygges 
gjennomgangsboliger og at tomten fortsatt 
reguleres til boligformål. Rådmannen bes 
utrede et utbyggingsprosjekt, for 
framlegging i egen sak til kommunestyret.  

1. Kommunestyret vedtar full utbygging av St. 
Olavsplass med 4 tomannsboliger, med i alt 
8 leiligheter for utleie i ett byggetrinn for 
snarlig realisering, innenfor en antatt 
kostnadsramme på kr 13.440.000.  

2. Det legges til grunn tilskudd fra Husbanken 
for inntil tre leiligheter for utleie til 
vanskeligstilte. 

3. Kommunestyret tilleggsbevilger kr 
4.940.000 til fullfinansiering av 

Plan og teknisk 
 

Pr. 31.08.12:  Fremmet i Økonomiplan.  Arbeidet er pt. ikke startet, men 
det forventes at saken blir klar i løpet av høsten. 
Pr. 31.12.12:  Under utarbeidelse. 
Pr. 30.04.13:  Prosjektering pågår. 
Pr. 31.08.13:  Sak forberedt til behandling i kommunestyret 03.09.13. 
Pr. 31.12.13:  Det pågår utarbeidelse av detaljplan for utlegging på 
anbud. 
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utbyggingen i 2014, finansiert ved økt 
låneopptak. 

4. Tilleggsbevilgning og finansiering 
innarbeides ved neste ordinære rullering av 
økonomiplan og årsbudsjett. 

 

Møtedato:  11.12.12   Sak 132/12 
Delegasjonsreglementet 
 
 
 
Møtedato:  21.03.13   F-sak 034/13 
 

2. Kommunestyret vil i lys av pågående 
endringsprosess i prosjektet Styring og 
ledelse behandle forslag til nytt 
delegeringsreglement for Ringebu kommune 
innen 01.07.13. 

Formannskapet tar ansvaret for utarbeidelse av 
nye reglement.  Det avsettes tid til gjennomgang 
i neste møte i formannskapet. 
 

Rådmann Pr. 31.12.12:  Arbeid pågår ifm prosjektet styring og ledelse. 
Pr. 30.04.13:  Arbeidet er i rute. 
Pr. 31.08.13:  Ferdigstilling i løpet av året. 
Pr. 31.12.13:  Ferdigstilling og behandling vil skje i 1. tertial 2014. 

Møtedato:  28.01.13   Sak 002/13 
Drift- og ressursanalyse for pleie- og 
omsorgsenhetene i Ringebu 
 
 
 
Møtedato:  25.06.13   Sak 047/13 
(Helhetlige kriterier for tildeling av 
helse- og omsorgstjenester) 

2.  Kommunestyret ber rådmannen utforme 
forslag til nye helhetlige kriterier for tildeling 
av framtidas pleie- og omsorgstjenester.  
Nye kriterier framlegges i egen sak for 
kommunestyret senest innen utgangen av 
juni 2013. 

1. Kommunestyret vedtar forslag til kriterier 

for tildeling av helse- og omsorgtjenester, 

datert 30.05.13 med følgende endringer: 

Punkt 2.6 under «Kriterier» tas kulepunkt 

«kunne være med på tilrettelagte tur og 

trimtilbud» ut. Punkt 2.8 under «Beskrivelse 

av tjenesten» endres siste setningen til 

«Antall timer bør være behovsprøvd i hvert 

tilfelle og maks 4 t annen hver uke med 

mulighet for å dele opp på hver uke.» Punkt 

2.10 under «Forhold som ikke gir rett til 

hjemmesykepleie» i første kulepunkt tilføyes 

på slutten: «av eller forsterket kommunale 

tjenester innen området». Kriteriene 

iverksettes fra 1. juli 2013 

2. Det legges fram forslag til kriterier for 

Rådmann 
Britt Åse Høyesveen / 
Arild Kongsrud 

Pr. 30.04.13:  UHS godkjente prosessen i sak 007/13 i møte 13.03.13. 
Pr. 31.08.13:  Nye kriterier ble vedtatt av kommunestyret 25.06.13 i sak 
047/13.  Ferdig justert administrativt. 
Pr. 31.12.13:  Del 2 (pkt. 2) forberedes for politisk godkjenning innen 
01.07.14. 
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tildeling av fysioterapi, ergoterapi, rus og 

psykisk helse, logoped, trygghetsplass, 

brukerstyrt personlig assistent, 

ledsagerbevis, parkeringsbevis for 

funksjonshemmede, TT-kort, dagsenter plass 

ved Joba, ansvarsgrupper og evt. 

intermediær plasser ved innen 01.07.14. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta 

nødvendige justeringer for at kriteriene til 

enhver tid samsvarer med gjeldende lover og 

forskrifter. Ved omfattende endringer legges 

det fram sak for kommunestyret. 

4. En ny drifts- og ressursanalyse i helse- og 

omsorgssektoren gjennomføres innen 

utgangen 2015 for å evaluere effekten av 

endrede kriterier for tildeling av tjenester. 

5. Rådmannen bes om å innarbeide viktigheten 

av pårørende i alle tildelingskriteriene. Hva 

kan vi forvente av dem og på hvilken måte 

kan de brukes som en ressurs. 

6. Det må bli godt tilsyn med de som bor i 

omsorgsboliger og andre som bor alene.  

Det må bli god oppfølging av enslige som 

blir utskrevet fra sykehuset etter benbrudd 

og lignende  Spesielt når det gjelder tekniske 

hjelpemidler, hjelp til handling m.v.  Det må 

legges avgjørende vekt på uttalelsene fra 

eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. 

 

Møtedato:  19.03.13:   Sak 025/13 
Europarådet – tilslutning til strategi for 
innovasjon og godt styresett 
 
 
 
 
Møtedato:  26.11.13:   Sak 098/13 

Kommunestyret slutter seg til Europarådets 
strategi for innovasjon og godt styresett på 
lokalt nivå, og slutter seg til de tolv prinsippene 
for godt styresett på lokalt nivå. 
Det utarbeides forslag til handlingsplan for 
lokaldemokrati, til godkjenning i kommunestyret 
innen utgangen av 2013.   
Kommunestyret vedtar handlingsplan for 
lokaldemokrati som fremlagt. 

Rådmann Pr. 30.04.13:  Kommunen har mottatt utmerkelsen!  Arbeidet med 
handlingsplan er ikke startet opp. 
Pr. 31.08.13:  Arbeidet skal ferdigstilles i høst. 
Pr. 31.12.13:  Handlingsplan godkjent av kommunestyret i november 
2013.  Sak avsluttes. 
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Møtedato:   25.06.13   Sak 053/13 
Kompetanse-, universitets- og 
forskningsfond – Oppland 

Ringebu kommunestyre vedtar kjøp av 5 aksjer i 
Kompetanse-, universitets- og forskingsfondet i 
Oppland AS til en total kostnad på 26 128 kr. 

 
Det er en forutsetning for kjøpet at det foreligger 
en bindende forhåndsuttalelse fra 
Skattedirektoratet om at selskapet fritas for 
skatteplikt.    

 
Kjøpet finansieres av tilbakebetalt kapital fra 
KUF-fondet i Innlandet. 

Rådmann Pr. 31.08.13:  Ikke stiftet ennå. 
Pr. 31.12.13:  Drøfing om innretning av arbeidet pågår, senest i 
eiermøte 10.10.13. 
 

Møtedato:  25.06.13  Sak 055/13 
Prosjekt styring og ledelse – innstilling 
fra styringsgruppa   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kommunestyret slutter seg til innstilling 
datert 28.05.2013 fra styringsgruppa for 
fornyingsprosjektet «Styring og ledelse» 
med følgende endringer: 
 
a)  Utvalg for plan og teknisk (UPT) beholdes 
som i dag, og avgir noe myndighet til utvalg 
for miljø, utmark og landbruk (MUL) når det 
gjelder saker etter plan- og bygningslov  
(delingssaker og boplikt) og konsesjonslov. 
 
b)  MUL videreføres i hovedtrekk som i dag, 
og overtar noe myndighet fra UPT.  
Delingssaker etter jordloven, 
konsesjonssaker og saker om boplikt ligger 
fortsatt i MUL som i tillegg foreslås å 
behandle delingssaker om 
jordbrukseiendommer etter plan- og 
bygningsloven.  Det foretas en 
grensedragning mellom UPT og MUL med 
sikte på å avklare rasjonell ansvarsdeling og 
å unngå dobbeltbehandling. 
 
c)  Tildeling av tilskudd til turskiløyper 
overføres fra MUL til Levekårsutvalget. 
 

Rådmann Pr. 31.08.13:  Saker legges frem i september. 
Pr. 31.12.13:  Endringer i politiske utvalg er gjennomført. 
Det pågår forberedelser i forhold til ny ansvarsdeling mellom UPT og 
MUL, endringer blir iverksatt i 2014.01.06 Endringer i styringshjulet 
/BMS gjennomføres fortløpende. 
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Møtedato:  03.09.13   Sak 072/13 

d)  Når det gjelder valg av nye skiløyper eller 
endringer av traseer, skal disse overføres fra 
UPT til MUL og behandles etter den loven 
slike saker tilhører. 

2. Endringer vedr politisk organisering 
iverksettes pr 1.10.13. Valgnemnda bes 
komme med forslag til ny representasjon i 
aktuelle utvalg.  

3. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette 
øvrige endringer fortløpende, så snart det er 
praktisk mulig eller hensiktsmessig.  

4. Formannskapet gis ansvar for å forberede 
forslag til handlingsplan for lokaldemokrati  
for sluttbehandling innen årets utgang. 

1. I K-sak 055/13 fra møte 25.06.13 vedtok 
kommunestyret å nedlegge UHS og UKO 
med virkning fra 01.10.13, og erstatte disse 
to utvalgene med ett nytt utvalg etter kl § 
10: Levekårsutvalget (LKU). 

2. Som representanter og vararepresentanter i 
Levekårsutvalget velges:  
 

 Faste medlemmer: 
TVL Oddrun Søreng, leder 
 Brit Nilsen 
 Varamedlemmer: 
 Kari Sæther 
 Anders Amrud 
 Øystein Wahlquist 
SP Gjermund Lognseth 
 Thor-Arne Krogh 
 Varamedlemmer: 
 Kristin Anita Johnsen 
 Liv Jorun Braastad 
 Gunnar Kaus 
AP Brede Holdbrekken 
 Tone Nybakken 
 Varamedlemmer: 
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 Ståle Sønsteli 
 Laila Bårdsløkken 
 Marthe Haugen 
 Mona Lillegård 
V Inge Asphoug, nestleder 
 Varamedlemmer: 
 Kitty Myhrsveen 
 Gunn-Berit Odlo 
 Liv Stormorken 

 

3. I K-sak 055/13 fra møte 25.06.13 vedtok 
kommunestyret at politiske representanter i 
administrasjonsutvalget utgjøres av 
formannskapets medlemmer.  Dette gjelder 
fra 01.10.2013. 

 
 

Møtedato:  25.06.13   Sak 059/13 
Leie / kjøp av eiendom  
Møtedato:  03.09.13   Sak 074/13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtedato:  19.09.13   F-sak 110/13 
 

Saken utsettes i sin helhet til over sommeren. 
 
1) Kommunestyret vedtar kjøp av 

eiendommen Jernbanegt 4 innenfor en 
ramme på 13,25 mill kr med tillegg av 
omkostninger. Kjøpekontrakt med endelig 
kjøpesum godkjennes av formannskapet. 

2) Kjøpet finansieres ved låneopptak. Lånet 
tas opp som serielån med avdragstid 40 år. 
Låneopptaket samordnes med øvrig lån til 
investeringer i 2013, jfr K-sak 126/12. 

3) Rådmannen gis fullmakt til å vurdere 
alternative løsninger for bibliotek og 
barnevernskontorer, og alternativ bruk av 
lokaler i Jernbanegt 4, før igangsetting av 
ombygging, og å legge fram sak for 
formannskapet om dette.  

1. Formannskapet godkjenner kjøpekontrakt 
datert 16.09.13 vedrørende kjøp av eiendom  
Jernbanegt 4.  

2. Formannskapet slutter seg til vurderinger i 

Rådmann Pr. 31.08.13:  Lagt frem for kommunestyret 03.09.2013. 
Pr. 31.12.13:  Eiendommen er kjøpt og overtatt.  Formannskapet har 
godkjent sak om plassering av funksjoner. 
I lys av hendelser innenfor barnevern andre steder er plassering av 
barnevernet gjort om, og det tilrettelegges for barnevernet i rådhuset.  
Bibliotekplanene er under endring for å forenkle ombygging og for å 
forbedre adkomst / tilgjengelighet. 
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saksframlegget vedrørende plassering av 
funksjoner.   

 

Nye saker pr. 31.12.13:    

Møtedato:  03.09.13   Sak 067/13 
Ny 50% avtalehjemmel for privat 
fysioterapeut 

Saken sendes tilbake til rådmannen for ny 
behandling, herunder vurdering av hva som er 
riktig og hensiktsmessig saksbehandling. 

Rådmann 
Berit Årnes 

Pr. 31.12.13:  Vurdert i økonomiplan og årsbudsjett.  Sak avsluttes. 

Møtedato:  22.11.12   F-sak 141/12 
Frya renseanlegg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtedato:  17.10.13   F-sak 123/13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Realitetsbehandling av saken - sak nr. 03/12 
fra representantskapet for interkommunale 
selskap -utsettes i påvente av 
kontrollutvalgets behandling av 
varslingssaken. 

2. Ringebu kommunestyre er positive til 
utbygging av Frya RA med et byggetrinn 3.  
Realitetsbehandling av saken – sak nr. 05/12 
fra representantskapet for interkommunale 
selskap – utsettes til neste møte. 

1. Kommunestyret godkjenner følgende vedtak 
i representantskapssak 5/12 - 3. Byggetrinn 
Frya RA: 
1. Med forbehold om godkjenning i 

Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron 
kommunestyrer vedtar 
Representantskapet utbygging av 3. 
byggetrinn ved Frya RA. 

2. Prosjektering settes i gang første halvår 
2013, med forventa ferdigstillelse før jul 
2015. 

3. Investeringa tas opp som lån av Frya 
RA, med garanti frå Ringebu, Nord-Fron 
og Sør-Fron kommuner. 
Kapitalkostnadene inngår i Frya RA sitt 
regnskap, og fordeles kommunene etter 
levert målt mengde inn på Frya RA. 

4. Valg av septikløsning gjøres under 
prosjekteringen. 

5. Det gjøres egne vedtak i Nord-Fron og 
Sør-Fron kommuner om nødvendige 

Rådmann Pr. 31.12.13:  Konsulentgjennomgang av økonomiske beregninger 
forventes å foreligge i mars 2014. 
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Møtedato:  05.11.13   Sak 087/13 

investeringer på ledningsstrekket 
Vinstra RA- Frya. 

2. Kommunestyret vedtar i samsvar med 
foregående punkt framtidig løsning med 
nedlegging av Ringebu renseanlegg og 
overføring av avløp til Frya RA. Vedtaket 
forutsetter at kommunene samarbeider om 
3. byggetrinn. Vedtaket baseres på at nytt 
vassverk lokaliseres til området Frya, og at 
ledningsnett for vann og avløp kan anlegges 

samtidig.  
 
Saken utsettes. 
 

Møtedato:  26.11.13   Sak 095/13 
Mandat for utarbeidelse av skolepolitisk 
kvalitets- og utviklingsplan 

Kommunestyret vedtar følgende mandat for 
skolepolitisk kvalitets- og utviklingsplan i 
Ringebu kommune: 
1. Skolepolitisk kvalitets- og utviklingsplan skal 

sette mål for kommende 12–års periode, 
med en handlingsdel som omfatter perioden 
2014 – 2017. 

2. Planen skal omhandle innholdet i 
Ringebuskolen i planperioden. 

3. Planen skal vise en utviklingsretning basert 
på nasjonale føringer, politiske mål for 
Ringebu kommune og strategiske valg for å 
nå disse målene. Det skal rettes fokus mot 
de områdene der Ringebu kommune har de 
største mulighetene for forbedring fram mot 
2017 og avklare kommunens ambisjonsnivå 
på disse områdene. 

4. Arbeidet organiseres som et prosjekt med 
Levekårsutvalget som politisk 
styringsgruppe. 

5. Rådmannen er ansvarlig for det faglig - 
praktiske arbeidet med administrativ 
arbeidsgruppe og en referansegruppe til 
denne. 

Rådmann 
Gro Li Sletvold 

Pr. 31.12.13:  Det forberedes sak for LKU. 
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6. Det skal legges til rette for 

brukermedvirkning gjennom Kommunalt 
foreldreutvalg, de ansattes organisasjoner 
og foreldremøter / åpne møter. 

7. Levekårsutvalget fremmer innstilling til 
behandling i kommunestyret innen oktober 
2014. 

 

    

 

 

2. VEDTAK FATTET  I  FORMANNSKAPET 

Møtedato:  18.08.09   Sak 065/09 
Avhending / salg av låve på Hageløkken 
gnr. 54 bnr. 8 
Møtedato:  01.09.09   Sak 070/09 
 
 
 
 
 
 
 
Møtedato:  20.05.10   Sak 043/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtedato:  03.09.13   K-sak 069/13 
(Oppfølging politiske vedtak pr. 
30.04.13) 

Enstemmig vedtatt og utsette saken til møte i 
formannskapet 01.09.09. 
 
1. Under forutsetning av at låven på 

eiendommen Hageløkken gnr. 54 bnr. 8 ikke 
er verneverdig, averteres den for salg. 

2. Salgsavtalen inneholder detaljer om 
rivetillatelse, opprydding og tidsplan / frist 
for utførelsen. 

3. Ordføreren gis fullmakt til å godkjenne 
avtale og salg. 

1. Under forutsetning av at låven på 
eiendommen Hageløkken gnr. 54 bnr. 8 ikke 
er verneverdig, selges låven for 
høystbydende i kroner blant mottatte tilbud. 

2. Salgsavtalen inneholder detaljer om 
rivetillatelse, opprydding og tidsplan / frist 
for utførelsen. 

3. Rådmann gis fullmakt til å godkjenne avtale 
og salg. 

2. Kommunestyret ber om at f-sak 043/10 
Avhending / salg av låve på Hageløkken 
snarlig følges opp og avsluttes. 

Plan og teknisk 
Jan Erik Voldsrud 

Pr. 31.08.09:  Annonsert  for salg, tilbud innen 23.09.2009. 
Pr. 31.12.09:  Solgt vederlagsfritt til Jonny Egil Høyesveen mot 
opprydding / istandsetting av arealet til åkerjord etter riving av loven – 
jfr. delegert fullmakt fra formannskapet til ordfører.  Avventer nå 
rivetillatelse. 
Pr. 30.04.10:  Kjøper innkalt til møte om kjøpekontrakt. 
Pr. 31.08.10:  Formannskapet har vedtatt å annullere vedtaket og i 
stedet selge til høystbydende.  Avtale om salg og innhenting av 
rivetillatelse pågår. 
Pr. 31.12.10:  Kontrakt er oversendt ny kjøper i desember 2010 for 
underskrift av kjøper. Kontrakt er ikke mottatt i retur. Blir nå purret opp. 
Pr. 30.04.11:  Kontrakt inngått med kjøper.  Kjøper (Tofthagen) har frist 
til 01.07.2011 med å flytte låven. 
Pr. 31.08.11:  Kjøper har lovet at låven er flyttet / revet innen 
01.10.2011. 
Pr. 31.12.11:  Låven er revet, men opprydding vil skje til våren.   
Pr. 30.04.12:  Låven er revet og flyttet, men noe mindre 
oppryddingsarbeid gjenstår.  Iflg. Kjøper blir dette tatt omg. 
Pr. 31.08.12:  Kjøper opplyser at hun pt. ikke har klart å gjøre 
gjenstående opprydningsarbeider, og har fått frist til 01.11.2012 til å 
ferdigstille gjenstående opprydningsarbeidene. 
Pr. 31.12.12:  Uavklart. 
Pr. 30.04.13:  Uavklart. 
Pr. 31.08.13:  Kjøper fikk frist til 01.08.2013 med å rydde opp.  PT følger 
opp med rydding for kjøpers regning. 
Pr. 31.12.13:  Opprydding har skjedd, og regning sendt kjøper. 
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Sak avsluttes. 
 
 

Møtedato:  15.05.12   Sak 050/12 
Kommunal planstrategi 

Utkast til planstrategi 2012-2015 for Ringebu 
kommune oversendes kommunens råd og utvalg 
for behandling, og sendes statlige og regionale 
organer samt nabokommuner (Nord-Fron, Sør-
Fron, Øyer, Gausdal, Lillehammer og Stor-Elvdal) 
for innhenting av synspunkter. 
 
Ringebu kommunes regionale tilhørighet tas opp 
til vurdering i løpet av planperioden 2012 – 
2015. 

Rådmann 
Jan Magne Langseth 

Pr. 31.08.12:  Kommunal planstrategi er vedtatt.  Vurdering av Ringebu 
kommunes regionale tilhørighet vil bli behandlet i forbindelse med 
revidering av Kommuneplanens samfunnsdel som nå er påbegynt. 
Pr. 31.12.12:  Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel pågår. 
Forventes fullført i 1. kvartal 2013. 
Pr. 30.04.13:  Arbeid pågår.  Utkast til ny samfunnsdel vil foreligge i juni 
2013. 
Pr. 31.08.13:  Utkast fremlagt for formannskapet i juni og august. 
Pr. 31.12.13:  Se omtale kommuneplanens samfunnsdel foran. 
 
 
 
 

Møtedato:  20.09.12    Sak 112/12 
Samarbeidsordninger med andre 
kommuner - evaluering 
 

Evalueringen av samarbeidsordninger i henhold 
til kommunestyrets vedtak i sak 033/12, 
begrenses til Midt-Gudbrandsdal 
landbrukskontor.  Evalueringen søkes primært 
løst i samarbeid med Sør-.Fron kommune.  Frist 
for arbeidet settes til 01.07.2013. 

Rådmann Pr. 31.12.12:  Arbeid pågår. 
Pr. 30.04.13:  Utkast til opplegg for brukerundersøkelse foreligger. 
Pr. 31.08.13:  Første del av brukerundersøkelse er gjennomført. 
Pr. 31.12.13:  Andre del av brukerundersøkelse er gjennomført. 

Møtedato:  21.01.13   Sak 003/13 
Frya flyplass – oppfølging av rapport 

1. Ringebu formannskap tar den framlagte 
rapporten «Kommersiell drift ved Frya  
Flyplass» til etterretning. 

2. Det skal nedsettes en komite til å ivareta 
enkle og kortsiktige forbedringstiltak ved 
Frya Flyplass, skaffe til veie interessenter til 
større satsing, og til å forberede etablering 
av et aksjeselskap 

3. Til å forestå det videre arbeidet nedsettes en 
komite på 4 personer, hvorav 1 representant 
fra hver av de fire interessegruppene 
luftsport, næringsliv, interessert 
privatperson og Ringebu kommune. 

4. Komiteen konstituerer seg selv. 
5. Ringebu kommunes representant oppnevnes 

av formannskapet innen 01.09.2013. 

SU 
Willy Heimstad 

Pr. 30.04.13:  Under forberedelse. 
Pr. 31.08.13:  Det har vært arbeidet med å skaffe tilveie interessenter til 
større satsing, og til å forberede etablering av et aksjeselskap. Det har 
vært kontakter mot bl.a. Alpinco og Luftfartsverket i den anledning.  
Alpinco vil ikke engasjere seg, mens Luftfartsverket har gitt positive 
tilbakemeldinger. 
Arbeidet med å skaffe representanter fra de ulike interessegruppene 
fortsetter, og en avventer oppnevning av representant fra Ringebu 
kommune før dette er på plass. 
Pr. 31.12.13:  Arbeidet med å skaffe representanter fra de ulike 
interessegruppene fortsetter, og en avventer oppnevning av 
representant fra Ringebu kommune før dette er på plass. 
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Møtedato:  27.06.13   Sak 077/13 
Økonomiplan 2014-2017, 
styringssignaler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeidet med økonomiplan for Ringebu 
kommune startes opp med følgende føringer fra 
formannskapet: 
1. Innholdet i økonomiplanen: 
a. 2014 legges opp til å bli et år preget av 

konsolidering etter noen år med store 
investeringer, høgt aktivitetsnivå, 
omorganiseringer, krevende 
utviklingsprosesser og nye oppgaver.  

b. På driftssida prioriteres konsolidering og 
utvikling av kvalitet i tjenesteyting framfor 
etablering av nye tiltak. Fornyingsprosjektet 
”Styring og ledelse” forventes å gi direkte 
rasjonaliseringsgevinster så vel som bedre 
tjenester og dreiing av personalressurser 
fra administrasjon til publikumsretta 
tjenester. 

c. For å møte framtidige større investeringer 
skal et sterkt driftsresultat ha høgeste 
prioritet. 

d. Behovet for lånefinansiering holdes på et 
lavt nivå, dvs at nyinvesteringer som 
forutsetter lånefinansiering holdes på et 
moderat nivå. 

e. Etterslep på gjennomføring og fullføring av 
vedtatte tiltak og planer prioriteres framfor 
igangsetting av nye tiltak. 

f. Fondsoppbygging og styrking av likviditeten 
prioriteres høgt. 

g. Langsiktig utbygging av infrastruktur til å 
betjene næringsliv og ny boligbygging gis 
høg prioritet. 

h. For tjenester som kan avgifts- og 
gebyrfinansieres opprettholdes høg 
dekningsgrad for avgifter og gebyrer. 

i. Administrasjonen utarbeider utkast til 
langsiktig investeringsplan 

 

Rådmann 
Jan Magne Langseth 

Pr. 31.08.13:  Prosess for økonomiplanarbeidet ble drøftet i 
formannskapet 21.08.2013. 
Pr. 31.12.13:  Godkjent av kommunestyret sak 086/13.  Sak avsluttes. 
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Møtedato:  05.11.13   K-sak 086/13 
 

2. Prosessen: 
Prosessen for økonomiplanen legges opp som 
beskrevet i administrasjonens presentasjon for 
formannskapet 13.6.2013. 
Økonomiplan 2014-2017 vedtas i tråd med 
formannskapets innstilling og med endringer 
gjort i møtet. 

Nye saker pr. 31.12.13:    

    

    

    

3. VEDTAK  FATTET  I  UTVALG  FOR  PLAN  OG  TEKNISK 
    

4. VEDTAK  FATTET  I  UTVALG  FOR  MILJØ, UTMARK  OG  LANDBRUK 
    

5. VEDTAK  FATTET  I  UTVALG  FOR  HELSE  OG  SOSIAL 
    

6. VEDTAK  FATTET  I  UTVALG  FOR  KULTUR  OG  OPPVEKST 
 


