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Notat  

FRA 
møte i styringsgruppa i Ringebu (RSG) for kommunereformen i 

Midt-Gudbrandsdal 
 

Møtetid: 26.11.2015 kl. 0800 - 0930 Møtested: Ringebu Rådhus 
Tilstede:  
Arne Fossmo, Kristin Teigen, Laila Bårdsløkken, Erik Odlo, Turi Elise Kaus, Arnhild Baukhol, Audun 
Amundsen, Jostein Tromsnes og Pernille Kalseth 
 
Forfall: Brede Holdbrekken, Ole Asmund Sylte, Ranveig Kvalvik 

Notat sendes  

 styringsgruppas medlemmer 

 kommunestyrets medlemmer til orientering 

 representant i prosjektsekretariatet Britt Åse Høyesveen  

 til fellestjenesten for arkiv og internett Amel Konjhodzic, Elisabeth Folland     

Notatet er 
skrevet av 

Per H. Lervåg Dato 26.11.2015 

Sak nr Sak Ansvar 

7/15 Referat fra forrige møte 17.11.15 
 
Referatet er sendt ut og lagt ut på hjemmesiden.  
 
Konklusjon: 
Godkjent. 
Påminnelse: referatet sendes kommunestyrets medlemmer 

 

8/15 Aktiviteter siden sist 
 

 19.11. Kommunestyresamling Rudi Gard 
 
Oppsummering fra gruppearbeid følger vedlagt. Det kan være 
naturlig å ta en runde på hvordan samlingen fungerte.  
Konklusjon: 
Godt møte. Møtet fungerte etter hensikten.  
 

 20.11. Arbeidsmøte ordførere og rådmenn  
 
Referat fra møte var sendt ut før møtet, sammen med møteplan, 
versjon 23.11.15. Innholdet ble gjennomgått.  

 

 Møte 24.11. og tlfmøte 25.11. mellom ordførerne 
 
Konklusjon: 
Aktiviteter siden sist tatt til orientering.  

 

9/15 Planlagte aktiviteter framover 
 

 2.12.  Ordførere og rådmenn – planlegging av styringsgruppemøte 

 8.12.  Ordførerne har fått møte med minister Jan T. Sanner 

 10.12.15 kl   8-10   RSG styringsgruppemøte Ringebu  

 11.12.15 kl 12.30   Felles styringsgruppemøte Tromsvang 

 17.12.15 kl   9-12   Ordførere og rådmenn 
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Møtebehandling: 

 Ordførerne er i gang med planlegging av innhold på felles 
styringsgruppemøte 11.12.15, i samråd med Arild S. Stana. 

o Viktig med innspill til tema som bør tas opp. 
o Viktig med avklaring vedr evt. utredninger. 
o Viktig at «de vanskelige spørsmål» blir tatt opp tidlig.  

 På forespørsel har ordførerne fått møte med kommunal- og 
moderniseringsminister Jan Tore Sanner 8.12. 

o Viktig at alle spiller inn tema som bør tas opp  
 
Konklusjon: 
Planlagte aktiviteter tas til orientering 

10/15 Evt 
Er det tema som burde løftes fram?   
Møtebehandling: 

 Kan det være aktuelt å ta opp samarbeid om flyktningsituasjon? 

 Mest naturlig å drøfte i evt fellesnemnd? 
Konklusjon:  
Ingen tema ble konkludert på.  

 

   

 

Forkortelser: 

RSG = Ringebus styringsgruppe  RPG = Ringebu prosjektgruppe 

Tilsvarende forkortelser for de felles prosjektorganene vil bli fastsatt i fellessekretariatet 


