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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 

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. 

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.flere. 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 semiar 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 
bygging av gangbru og tiknytting på begge sider av Våla, men pga. 
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Rambøll som ble for sein i sin prosjektering må dette gjennomføres i 
2013 – helst på våren men det avhenger av hvordan vannmengda i elva 
blir. Rådmannen v/Britt Åse Høyesveen beholder ansvaret for 
ressursgruppa som ei koordinerende gruppe for Våla elv prosjektet.   
 

 

Møtedato:  14.12.10   Sak 109/10 

Budsjett 2011 og avgiftssatser 2011 
Punkt vedrørende ”utbytte fra selskaper” (ansvar 

902, art 1905): 

Det avsettes 20% av samla utbytte hvert år til 

eget ubundet fond, øremerket:  Utviklingsfond.  

Vedtekter for disponering av fondet, hvilke tiltak 

og hvem som disponerer fondet, legges frem 

som egen sak til politisk behandling. 

 

Vaktmesterstilling skal fortsatt stå vakant.  

Kommunens grøntarealer forutsettes 

vedlikeholdt av andre, eksempelvis lag, 

foreninger eller pensjonister.  Rådmannen bes 

om å utrede hvordan dette kan løses i praksis.  

Saken forelegges UPT. 

 

Det legges frem egen sak i 2011 vedrørende 

ekstraordinært vedlikehold på Tromsvang. 

 

Det legges frem egen sak i 2011 vedrørende 

utskifting av politiker-PC. 

 

Ringebu kommune vil overføre 

kommunestyremøtene på nett fra 2011 med 

kostnad kr. 73.000,-. 

Rådmann Pr. 31.12.10:  Arbeid pågår. 
Pr. 30.04.11:  Arbeid pågår. 
Pr. 31.08.11:   

- Avsetning 20% til utviklingsfond utført. 
- Utskifting av politiker-PC – se egen sak under formannskap. 
- Kommunestyremøter på nett – utført. 
Pr. 31.12.11: Utskifting av politiker-pc delegert til formannskapet 
31.10.11, ksak 108/11. Formannskapet fattet vedtak om ny ordning 
24.11.11, fsak 102/11. Utstyr forventes utlevert til politikerne i februar 
2012. 
Pr. 30.04.12:  Utdeling av iPad / PC’er er gjennomført. Sak avsluttes. 
Kommunestyremøtene overføres på nett. Sak avsluttes. 
Det ble 15.08.2011 ansatt vaktmester – vedtak i UPT og kommunestyret.  
Sak avsluttes. 
Tromsvang:  Det er utredet skisseforslag iht nytt inngangsparti, men pga 
tekniske løsninger må en se nærmere på denne løsning.  Det arbeides 
derfor videre med løsning som ses i sammenheng med dagens drift.  
Saksgrunnlag under utarbeidelse, men er ikke ferdigstilt. 
Pr. 31.08.12:  Bevilgede midler er for lite til gjennomføring av arbeidet.  

Saken tas opp igjen i økonomiplan / budsjett 2013.  Sak avsluttes. 

Møtedato: 25.01.11   Sak 006/11 

Frya flyplass – spørsmål om 
omregulering 
 

1. Ringebu kommunestyre vil ikke vedta et 

forslag til reguleringsplan som 

innebærer at Frya flyplass legges ned / 

arealene reguleres til annet formål. 

2. Det nedsettes en arbeidsgruppe som 

skal jobbe fram et prosjekt med sikte på 

en type kommersiell drift. 

SU 

Willy Heimstad 
Pr. 30.04.11:  Sak vedr. arbeidsgruppe fremmes for kommunestyret i 
møtet 31.05.2011. 

Pr. 31.08.11:  Arbeidsgruppe nedsatt i formannskapet 12.05.2011 – sak 
43/11. 
Pr. 31.12.11:  Arbeidsgruppa under ledelse av Berulf Vaagan har hatt 3 
møter i 2011.  Arbeidsgruppa er inndelt i ad-hoc grupper som jobber 
med ulike temaer.  Engasjert 2 studenter fra HIL for å kartlegge 
markedspotensialet for FF. 
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Pr. 30.04.12:  Arbeidet fortsetter. 
Pr. 31.08.12:  De engasjerte studentene takket nei til oppdraget.   

Dette er nå overdratt til Ove Gjesdal.  Prosessen noe forsinket, men 

intensjonen er å avgi sluttrapport høsten 2012. 

 

Møtedato:  21.06.11   Sak 077/11 

Erverv av tilleggsareal Ringebu skole 
Kommunen starter opp arbeid med erverv av 

tilleggsareal til Ringebu skole.  Forhandlinger 

igangsettes.  Prosjektet innarbeides i budsjett for 

2012. 

Plan og teknisk 

 
Pr. 31.08.11:  Forhandlinger blir igangsatt i høst med avslutning i 2012.  
Budsjett 2012. 
Pr. 31.12.11:  Det er sendt tilbud til Bjørn Haugen som ikke er akseptert.  
Møte vil bli gjennomført med det første. 
Pr. 30.04.12:  Det vil bli gjennomført et møte med det første. 
Pr. 31.08.12:  Møte fastsett til 19. september. 

 

Møtedato:  13.12.11   Sak 141/11 

Avtale sekretariat Ringebu skysstasjon 
Pkt. 3: 

Bortfall av inntekter med netto kr. 29.100 i 2012 

dekkes ved reduksjon i budsjettert overskudd.  

Rådmannen gis fullmakt til å foreta 

budsjettendringen.  Bortfall av inntekter i 

perioden 2013 og videre innarbeides ved neste 

ordinære rullering av økonomiplan. 

Rådmann 

Jan Magne Langseth 
Pr. 31.12.11: Neste ordinære rullering av økonomiplan skjer høsten 
2012. 
Pr. 30.04.12:  Det er laget fremdriftsplan for økonomiplanarbeidet som 
tilsier oppstart i formannskapet i juni-møtet. 
Pr. 31.08.12: Er innarbeidet i utkast til Økonomiplan 2013-2016. 

Økonomiplanen forventes behandlet i kommunestyret i oktober 2012. 

Møtedato:  12.01.12   Sak 004/12 

Tilleggsbevilling 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 

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. 
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står i rimelig forhold til kommunens 

deltakelse. 

 

Møtedato:  21.02.12   Sak 018/12 

Reguleringsplan Marienhø i Ringebu 
kommune 

Overfor klagerne har Ringebu kommune 

opptrådt både som selger og som 

reguleringsmyndighet.  Før klagen over 

reguleringsplanen for Marienhø 

realitetsbehandles, gjennomfører Ringebu 

kommune et møte med klagerne med sikte på å 

få saken belyst ytterligere. 

Plan og teknisk 

 
Pr. 30.04.12:  Planen legges frem for UPT og kommunestyret på nytt hhv 
i møte 06.06. og 19.06.2012. 
Pr. 31.08.12:  Ferdig- avtale skrevet- oppgjør står att. 

Møtedato:  24.04.12   Sak 036/12 

Kommunalt treningssenter 
1. Kommunestyret stiller seg positivt til å 

etablere og drifte et kommunalt 

treningssenter. 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å utrede 

alternative lokaliteter og arbeide videre med 

et konkret forslag til treningssenter i 

Ringebu kommune. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide 

eventuell avtale med utleier. 

4. Rådmannen legger fram sak angående 

investering og drift før eventuell avtale 

inngås.  

 

Rådmann 

Berit Aarnes 
Pr. 30.04.12:   ………………………. 

Pr. 31.08.12:  Sak fremmes for formannskap / kommunestyret 

november 2012.  Tilbydere er gitt frist til 10.10.2012. 

Møtedato:  24.04.12   Sak 038/12 

Klage på avslag om tilskudd 
 
 
 
Møtedato:  29.05.12   Sak 051/12 

 

Kommunestyret ber rådmannen sende sak 

038/12 til en setterådmann for bistand til 

saksbehandling overfor klageorganet slik at 

saken kan behandles i neste 

kommunestyremøte. 

Klagen tas til følge. 

Rådmann Pr. 30.04.12:  Nord-Fron kommune saksbehandler saken.  Behandles i 
kommunestyret 29.05.2012. 
Pr.31.08.12:  Sak avsluttes. 

Nye saker pr. 31.08.12:    

Møtedato:  12.06.12   Sak 065/12 

Eventuelt kjøp og utleie av Kløverhagen 
1. Kommunestyret godkjenner kjøp av 

Kløverhagen for en kjøpesum på kr.2,5 mill. 

kr. i tråd med avtaleutkast fra N.K.S. 

Kløverhagen konkursbo, under forutsetning 

av at det inngås leieavtale med Statens 

vegvesen.  Ordføreren gis fullmakt til å 

sluttføre kontraktsforhandlingene i samråd 

Rådmann 

Jan Magne Langseth 
Pr. 31.08.12:  Statens vegvesen takket nei til utarbeidet forslag til 

leieavtale.  Sak avsluttes. 
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med rådmannen. 

2. Det tas opp et lån på kr. 3,5 mill. kr. til 

dekning av kjøpesum, omkostninger og 

nødvendige tilpasninger/påkostninger. 

Lånet tas opp som serielån med 10 års 

avdragstid og fastrentebindning for hele 

lånets løpetid. 

3. Kommunestyret godkjenner avtale med 

Simen Kolstad, datert 04.06.2012, under 

forutsetning av at sletting av 

formålsparagrafen i festekontraktens punkt 

4 tinlyses og at festekontrakten på gnr 49, 

bnr 95 slettes dersom Simen Kolstad overtar 

bygningsmassen på gnr 49, bnr 95 fra boet. 

4. Kommunestyret godkjenner hovedtrekk i 

utkast til leieavtale med Statens vegvesen. 

Ordføreren gis fullmakt til å sluttføre 

forhandlingene, og godkjenne endelig 

leiekontrakt, i samråd med rådmannen.  

5. Det opprettes et eget internregnskap for 

eiendommen, der eventuelle årlige 

overskudd avsettes til fond for senere 

påkostninger eller sanering. 

 

Møtedato:  19.06.12   Sak 067/12 
Kommunedelplan E6 Ringebu Sør-Frya, 
vedtak etter første gangs høring og 
mekling 

1. Ringebu kommunestyre vedtar, med 

hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, 

kommunedelplan for E6 Ringebu sør- Frya, 

med følgende kombinasjon av 

trasealternativ: alt 1.3 + 2.4 som går over i 

2.1 + T. Dette er sammenfallende med den 

kombinasjonen som ble konklusjon på 

meklingsmøte 9. mars 2012 og som det ikke 

foreligger innsigelse til. 

2. Før kommunedelplanen er rettskraftig på 

den strekningen som gjelder 

sammenkoblingen av alt 2.4 og 2.1 (mellom 

profil 3600 og 4900 i notat fra Statens 

vegvesen, datert 10. mai 2012), skal denne 

delen av planen sendes på høring før endelig 

Plan og teknisk 

 
Pr. 31.08.12:  Fullført.  Sak avsluttes. 
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vedtak. Kommunestyret forventer at saken 

blir lagt fram til endelig vedtak så snart som 

råd etter høringen. 

3. Kommunestyret forutsetter at 

jordvernhensyn prioriteres i påfølgende 

detaljregulering. 

 

Møtedato:  19.06.12   Sak 070/12 

Videre arbeid med 
samhandlingsreformen etter TRUST-
prosjektet 

1. «Helseregion Sør-Gudbrandsdal» 

videreføres og etableres som en formell og 

varig arena for utvikling og oppfølging av 

felles tiltak i tråd med 

Samhandlingsreformen for Ringebu, Øyer, 

Gausdal og Lillehammer.   

2. «Helseregion Sør-Gudbrandsdal» 

videreutvikles som en formell, reell og 

likeverdig samhandlingspart med Sykehuset 

Innlandet på vegne av Ringebu, Øyer 

Gausdal og Lillehammer. 

3. Det opprettes en «Felles 

samhandlingsenhet» mellom Ringebu, Øyer 

Gausdal og Lillehammer, med mandat og 

bemanning slik beskrevet i saken.  Hver av 

kommunene innarbeider sin andel av 

kostnadene for perioden juli – desember 

2012 i tertialgjennomgangene og 

innarbeider helårsvirkning i årsbudsjettene 

fra og med 2013. 

4. I perioden 1. juli til og med oktober 2012 

drives «Felles samhandlingsenhet» med 

Lillehammer kommune som vertskommune.  

Endelig organisasjonsform for enheten 

besluttes innen utgangen av oktober 2012. 

5. «Felles samhandlingsenhet» evalueres innen 

utgangen av 2015.  

6. Det etableres en fast prosjektorganisasjon 

for arbeid med fellestiltak i Helseregion Sør-

Gudbrandsdal, slik beskrevet i saken.  Alt 

arbeid med utvikling av fellestiltak skal 

foregå innenfor denne strukturen. 

Rådmann 

Britt Åse Høyesveen 
Pr. 31.08.12:  Øyeblikkelig hjelp: De 4 samarbeidskommunene har søkt 

og fått midler til å starte opp øyeblikkelig hjelp(ØH) tilbud i løpet av 

høsten 2012. Det vil bli lokalisert på Helsehuset på Lilehammer og skal 

kunne ta imot pasienter med en kjent diagnose som får forverring.   

Andre tiltak som er i gang i helseregionen vår: 

Kom-ut senger: Her utredes pasienter i en helhetstenkning ang. 

diagnose og videre behandling for å unngå å bli ”kasteball”. 

Felles samhandlingslege: Samhandlingslegen har hatt spesielt ansvar 

for å følge opp pasienter både i sykehus og etter overføring til 

sykehjem 

Felles vurderingsmøter: Målsetting er å høyne kompetansenivået når 

det gjelder mulige medisinske tilstander blant de som tildeler 

tjenester. 

Generell kompetanseheving: for faggrupper i regionen. 

Ernæringsnettverk: Kommunene og sykehuset benytter samme 

screening verktøy for å identifisere  risikopasienter 

Fallnettverk: Utarbeide felles prosedyre til felles bruk. Arbeidet setter 

fokus på fallrisiko og fallforebyggende arbeidet. 

Intermediær enhet: Et tilbud som ligger mellom sykehusnivå og 

tilbudet ved en aktiv korttidsplass.  

Fagteam lindrende behandling: Etablering av et robust fagmiljø innen 

palliasjon for å redusere sårbarhet ved vakanser og fravær. Det er også 

viktig å øke kompetansen  

Medisinsk fagteam: Skal øke kompetanse spesielt ved sykehjemmene, 

men også i hjemmetjenesten slik at de kan behandle pasienter som 

skrives ut tidligere fra sykehus og som trenger tettere medisinsk 

oppfølging.  

Nettverksgruppene «Fall» og «Ernæring», har vist at det er store 

fordeler ved å foreta kompetanseheving i fellesskap (både 

ressursbesparende og bedre kvalitet) 

Tidlig innsats og forebygging: 

Området handler om innbyggere som ennå ikke er i kontakt med 
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7. Kommunene fremmer søknad til 

Regionrådet om kr. 500 000 som 

prosjektmidler i arbeidet med å utvikle 

fellestiltak i tråd med 

Samhandlingsreformen.   

 

tjenestene, men erfaring tilsier at enkelte vil bli tjenestemottagere på 

sikt.  

Ta i bruk behandlingslinjer: Målsettingen er å ha best mulige og 

helhetlige pasientforløp.Arbeidet har så langt bestått i å medvirke til å 

utvikle drift ved intermediærenheten og å ivareta dialog med 

sykehuset om rutiner vedrørende pasientstrømmen.  

Fastlegesykepleierordningen: Fastlege og 

fastlegesykepleier skal utgjøre et team som øker kvaliteten på den 

medisinske oppfølgingen av pasienter som ikke kommer seg til lege. 

Sykehjemsmedisin: Vurdere behov for legedekning ved det enkelte 

sykehjem samt å etablere et sykehjems forum for å videreutvikle faglig 

innhold ved sykehjem 

Demensomsorg: for å bedre kompetansen innen demensomsorg.  

TRUST- IKT: Prioriterte områder er meldingsutveksling, utforming av 

felles plattform og databasesammenslåing for de fire kommunenes 

fagsystemer, reise juridiske problemstillinger rundt dette. 

 

Møtedato:  28.08.12   Sak 083/12 
Kommuneplanens samfunnsdel 2012 – 
2024 

 

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. 

 

 

Rådmann 

Jan Magne Langseth 

 

Pr. 31.08.12:  Arbeidsmøte for kommunestyret er berammet til 

25.09.2012. 

Møtedato:  28.08.12   Sak 084/12 
Ringebu kommune – regional tilhørighet 
/ tilknytning – opplegg for prosess 

Ringebu kommunes regionale tilhørighet tas opp 
til grundig drøfting under revisjon av 
kommuneplanens samfunnsdel. 
 

Rådmann Pr. 31.08.12:  Behandles som en del av kommuneplanens samfunnsdel.  

Se kommunestyresak 083/12.  Sak avsluttes. 

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

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 

Rådmann Pr. 31.08.12:  De samarbeidende kommunene har fullført likelydende 

vedtak. 

Første møte i styringsgruppen er berammet til 17.09.2012. 
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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. 

 

Møtedato:  28.0.12   Sak 089/12 

Avtale mellom Ringebu kommune og 
Kvitfjell Eiendom AS om etablering av 
høydebasseng på foreslått tomt 

Saken utsettes i påvente av behandling i utvalg 

for plan og teknisk 

Plan og teknisk Pr. 31.08.12:  Avventer behandling i UPT. 

Møtedato:  28.08.12   Sak 090/12 

Forhandlingsutvalg lønnsforhandlinger - 
sammensetning 

1. Kommunestyret stadfester delegering av 

myndighet til rådmannen vedrørende 

lønnsforhandlinger for alle stillinger, 

kap.3.4., kap. 4 og kap. 5.2, med unntak av 

egen stilling, jfr. pkt 13.4 siste ledd i 

gjeldende delegasjonsreglement, vedtatt av 

kommunestyret 13.11.03 for så vidt gjelder 

lønnsforhandlinger høsten 2012.  

Kommunestyret tar endelig stilling til hvem 

som skal føre lønnsforhandlinger i 

Fellestjenesten 

Bente Indergård 
Pr. 31.08.12:  Dette blir ivaretatt når samlet delegasjonsreglement blir 

behandlet og det utarbeides ny lønnspolitisk plan.   Sak avsluttes. 
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forbindelse med behandling av samlet 

delegasjonsreglement innen utgangen av 

2012. 

2. Lønnspolitisk plan endres tilsvarende, slik at 

den samsvarer med pkt. 1.   

 

Møtedato:  28.08.12   Sak 094/12 
Oppheving av vedtak – bosetting av 
mindreårige flyktninger 

1. Tidligere vedtak i K-sak 073/10 oppheves.   
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.  

 

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. 

    

 

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 

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. 

Plan og teknisk 

 
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. 

Møtedato:  KOM 30.08.11   Sak 088/11 Ringebu kommune er positive til etablering av Rådmann Pr. 31.08.11:  Til diskusjon i formannskapet 13.10.2011. 
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Dropinkontor – møterom i landsbyen 
Ringebu 

 

Møtedato:  FOR  27.10.11   Sak 091/11 

 

drop-in-kontor i tidligere Trygdeetatens lokaler. 

Begrunnelsen er behovet for en møteplass 

mellom forskjellige aktører i næringslivet og 

muligheten for fast etablering. 

Formannskapet utarbeider retningslinjer for bl.a. 

driftsform, avtaler samt det finansielle før 

endelig behandling i kommunestyret. 

 

Ringebu kommune er positive til å etablere et 

drop-in-kontor som en prøveordning fram til 

31.12.2012. 

Det arbeides videre med å få etablert 

næringshage i Ringebu. 

Det nedsettes en arbeidsgruppe på 3 personer – 

2 politikere + 1 fra markeds / næringsforening 

som arbeider videre med å etablere drop-in-

kontor og næringshage. 

Det avsettes kr. 50.000 fra utviklingsfondet i 

2012. 

Willy Heimstad Pr. 31.12.11:  Saken er overlatt til Regionkontoret for Midt-
Gudbrandsdal som sammen med konsulentfirmaet Bufar forbereder 
søknad til SIVA om etablering av næringshage for Midt-Gudbrandsdal – 
med egne avdelinger i Ringebu kommune. 
Pr. 30.04.12:  Søknad sendt.  Iflg. oppslag i media er søknaden avslått.   
Arbeidet vil bli ført videre med egen sak om videre arbeid.  
Pr. 31.08.12:  Søknad til SIVA ble avslått, men Nord-Fron, Sør-Fron og 

Ringebu kommuner har etablert næringshage. 

Lokalisert til Peer Gynt-huset på Vinstra.  Det arbeides videre med å 

etablere en node i COOP-bygget i Ringebu. 

Nye saker pr. 31.08.2012:    

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. 

Møtedato:  07.06.12   Sak 078/12 
Oppstart økonomiplan 2013 - 2016 

1. Ringebu formannskap vedtar oppstart av 

arbeidet med Økonomiplan for perioden 

2013-2016. 

2. Administrasjonen utarbeider et utkast til 

Økonomiplan som legges fram for 

formannskapet for behandling. 

Formannskapet gir følgende føringer for 

arbeidet med Økonomiplanen: 

Rådmann 

Jan Magne Langseth 
Pr. 31.08.12:  Administrativt utkast lagt frem for formannskap.  

Økonomiplanen behandles i utvalgene i september 2012, og det 

forventes at saken fremmes for kommunestyret i oktober 2012. 
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a. Sterkt driftsresultat gis høy prioritet. 

b. Behovet for lånefinansiering holdes 

på et lavt nivå, dvs. at investeringer som 

forutsetter lånefinansiering holdes på et 

moderat nivå. 

c. Fondsoppbygging og styrking av 

likviditeten prioriteres høyt. 

d. Kommunen har allerede tatt på seg 

nye store driftsmessige oppgaver, bl.a. 

innenfor  

helsesektoren (samhandlingsreformen, 

TRUST) som får betydelige 

budsjettmessige konsekvenser.  Dette 

tilsier at kommunen må være 

tilbakeholden med å påta seg 

ytterligere nye driftsoppgaver. 

e. Langsiktig utbygging av 

infrastruktur til å betjene næringsliv og 

ny boligbygging gis høy prioritet. 

f. For tjenester som kan avgifts- og 

gebyrfinansieres, tilstrebes høy 

dekningsgrad for avgifte og gebyrer. 

g. Fornyingsprosjektet ”Styring og 

ledelse” forventes å gi direkte 

rasjonaliseringsgevinster så vel som 

bedre tjenester og dreiing av 

personalressurser fra administrasjon gil 

publikumsrettede tjenester. 

h. Interkommunale 

samarbeidsordninger og –retninger 

vurderes med tanke på kostnadsnivå og 

servicegrad. 

Møtedato:  28.06.12   Sak 091/12 

Ringebu kommunes regionale tilhørighet 
Saken utsettes. Ordfører Pr. 31.08.12:  Behandles som en del av kommuneplanens samfunnsdel.    

Se kommunestyresak 083/12.  Sak avsluttes. 

Møtedato:  16.08.12   Sak 096/12 

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-
2016 

Sak utsatt. 

 

 

Rådmann 

Jan Magne Langseth 
Pr. 31.08.12:  Sak er oversendt utvalgene.  Forventes ferdigbehandlet i 

utvalgene i september 2012.  Videre prosess ivaretas som oppfølging 

av sak 078/12 (over).  Sak avsluttes. 
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Møtedato:  23.08.12   Sak  108/12 Utkast til økonomiplan 2013-2016 oversendes 

utvalgene for behandling. 

 

Formannskapet ber utvalgene om å: 

- vurdere de tiltak som er foreslått for å løse 

bestillingen på 2,8% kutt, og eventuelt 

foreslå andre tiltak som er mer 

hensiktsmessige og som gir samme eller 

bedre innsparingseffekt 

- foreslå langsiktige grep som bør vurderes i 

fireårsperioden, innenfor eller på tvers av 

tjenesteenheter, som kan gi 

innsparingseffekt eller bedre tjenester uten 

å øke kostnadene. 

- Utvalg for kultur og oppvekst bes om å 

vurdere om det skal utredes å legge om fra 

fire- til femdagers skoleuke for de to laveste 

alderstrinnene i barneskolen 

 

    

    

    

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 

 


