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Forslag til innstilling 

Som politisk representant i prosjektgruppen i tillegg til ordfører utpekes følgende fra 
styringsgruppen: 

……………………………………………… 
 

 
Møtebehandling fra Formannskapet 17.11.2015 
 
FOR - behandling: 
Kristin Teigen fremmet forslag på representant:  Erik Odlo (opp.leder). 

Enstemmig vedtatt som rådmannens forslag til innstilling med Teigens endringsforslag. 

 
FOR-120/15 Vedtak: 
Forslag til innstilling 

Som politisk representant i prosjektgruppen i tillegg til ordfører utpekes følgende fra 
styringsgruppen: 

Erik Odlo (opp. leder). 
 

 
 
  



Saksopplysninger 
Forslag til prosjektplan for en utredningsprosess i midtdalen ble lagt fram på siste møte i forrige 
kommunestyre og på konstituerende møte for nytt kommunestyre. Kommunestyret gjorde i K-sak 
104/15 i møte 27. oktober 2015, i forbindelse med oppstart av utredning av én ny 
midtdalskommune, slikt vedtak:  
 

KOM-104/15 Vedtak:  

Kommunestyrets vedtak i kommunestyresak 089/15 i møte 19.10.2015 forelå. 

1. Kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu går sammen i prosess for å se på muligheten 
for å danne en ny kommune.  

2. Det tas sikte på likelydende vedtak i de tre kommunestyrene forsommeren 2016 (juni).  
3. Organisering, fremdrift og utredningsprosess gjennomføres slik det fremgår av vedlagte 

prosjektplan.  
4. Det delegeres til rådmennene å opprette og bemanne et prosjektsekretariat i tråd med 

intensjonene i saken og innenfor rammen av de ressursene som er stilt til rådighet for 
arbeidet.  

5. Kommunestyret delegerer til formannskapet å vedta organisering av kommunens videre 
arbeid med kommunereformen (i fht begge samarbeidskonstellasjoner).  

 

Organisering av prosessen framgår av prosjektplanen. Formannskapet er delegert myndighet til å 
vedta detaljer omkring organisering.  

 

 

 

 



Det eneste som ikke er gitt, er politisk representant i prosjektgruppen, i tillegg til ordføreren.  

 
Vurdering 
Rådmannen har gjort avtale om at Berulf Vaagan bistår rådmannen administrativt i saken, og dermed 
blir kommunens representant i prosjektsekretariatet.  

 

Rådmannen ber formannskapet oppnevne medlem til prosjektgruppen. 

 
 

 
 
 


