
Referat 
fra 

felles prosjektgruppemøte for kommunereformen i Ringebu, Sør-Fron 
og Nord-Fron. 

 
Møtetid: 25.01.2016 kl 11.00 – 15.30 og 
26.01.2016 kl 09.00 – 14.15. 

Møtested: Kommunehuset i Sør-Fron 

Til stede:  
Nord-Fron kommunes prosjektgruppe: 
Rune Støstad (ordfører) Olav Røssum (SP) , Ingeborg Nordli (HTV), Arne Sandbu 
(administrasjonssjef) 
 
Ringebu kommunes prosjektgruppe: 
Arne Fossmo (ordfører) Erik Odlo (SP) Ranveig Kvalvik (HTV), Per H. Lervåg (rådmann) 
 
Sør-Fron kommunes prosjektgruppe:  
Ole Tvete Muriteigen (ordfører), Jone Elisabeth Strand (AP)(møtte som vara for Arne 
Bredeveien AP) Tone Berntsen (HTV), Jan Reinert Rasmussen (rådmann) 
 
Dessuten møtte: Arild Sørum Stana, prosessveileder KS Konsulent. 
Tom Nøvik, Anne Holsbrekken og Britt Åse Høyesveen som sekretariat. 
 
Møteleder : Ole Tvete Muriteigen. 

Referat sendes sekretariatet i hver kommune som sørger for utsendelse til de som var til 
stede fra egen kommune, forfallspersoner og kommunestyrets medlemmer til orientering.  

Notat skrevet av:  Anne Holsbrekken Dato: 26.01.2016 
 

Saknr Sak  

1.  Avklaringer rundt 
dokumenter mv 

Intensjonsplanutkastet oppdateres fortløpende og legges ut etter 
møtet. Utredninger/avklaringer skal være selvstendige 
dokument, og ikke vedlegg til avtalen. 
Fargekoder i dokumentet:  
Rødt : ikke endelig avklart. 
Gult : ny tekst. 
Svart tekst : endelig avklart. 

2. Forhandlinger 
 

( 2) Intensjon om oppstart ny kommune 
Mer presist om oppstart:  
Primært 01.01.2019, sekundært 01.01.2020. 
Arild Sørum Stana lager notat som ytterligere utdyper 
konsekvenser ved alternative oppstartdatoer.  

 
 

(4) Visjon og mål 
Skal være tema ved felles kommunestyresamling 18. februar. 
Sekretariatet innarbeider forslag som har kommet, og som finnes 
i eksisterende dokument fra kommunene. Dette som 
utgangspunkt for videre drøfting. 



Nytt pkt 5 Kommuneøkonomi, erstatter pkt 5.6. 
- potensiale for innsparing 
- hvordan ta ut dette 
- hvilke konsekvenser får det? 

 (5.1) Kommunenavn: må ha en prosess for navnevalg. Må komme 
fram med et konkret forslag til kommunenavn i intensjonsplanen. 
Endelig vedtak om navn fattes av Stortinget. 

  (5.2) Kommunesenter alternativt administrasjonssenter som 
definisjon på stedet der ordfører, rådmann/stab/støtte/adm 
ledelse samles. 
 
De kommunale styringsgruppene hadde drøftet hvordan de så for 
seg fordeling av de kommunale funksjonene. Felles intensjon om 
at kommunehusene i alle tre kommunene skal brukes, men ikke 
bygges på/ utvides.  
 
Ordførerne la fram forslag 1 fra hver sin kommune. 
Representantene gikk i kommunevise særmøter. 
Etter dette ny samling i fellesmøte der forslag 2 fra hver 
kommune ble lagt fram. 
 
Hvordan kommer vi videre? 
Hvor sterkt detaljerte føringer bør legges i intensjonsplanen? 
Hvilke funksjoner og tjenester bør samles, for å unngå 
fragmentering, for å sikre «mellomrommene/overgangene» i 
tjenestene. Overordnet og god ledelse, felles kultur i den nye 
kommunen.   
 
Partene ble enige om å avslutte møtet, og avholde 
styringsgruppemøter i respektive kommuner der dette drøfter 
videre.  
Nytt forhandlingsmøte er avtalt 3. februar kl 12.00 – 16.00 i 
kommunehuset på Sør-Fron. 
 
 
 
 
 
 

 


