Notat FRA
møtet i styringsgruppa for kommunereformen i Ringebu (RSG)

8.10.2015
Notatet er skrevet
av:
Til stede:

Berulf Vaagan

Dato

Forfall:
Møtet begynte kl
0800 og sluttet kl
1030.

Mona Lillegård, Arne Fossmo, Mette Jorun Haverstad

Erik Odlo, Kristine Valebjørg, Oddrun Søreng, Jan Erik Brenden, Audun
Amundsen, Ranveig Kvalvik, Pernille Kalseth, Per H. Lervåg, Berulf Vaagan
og Brede Holdbrekken (vara for Arne Fossmo)

Sak
1
2

8.10.2015

Ansvar for
oppfølging

Notat fra møtet i RSG 24.9. ble sendt ut 25.9. Ingen merknader er mottatt.
Konklusjon:
Ok.
Aktiviteter siden forrige møte i RSG
A Sørdalsprosjektet
1) Prosjektledermøte/saksforberedende møte 5.10. (ordførere/rådmenn)
2) Møte i FSEKR 6.10. Berulf kan orientere
3) Møte i FPG 7.10. Deltakerne fra Ringebu kan orientere

Tilføyd i møtet

B Midtdalsprosjektet
1) Til møtet i formannskapet som er berammet umiddelbart etter møtet i
RSG er satt opp sak 110/15 Kommunereform – utredning midtdalen –
organisering og videre prosess fram mot endelig vedtak.
Som tidligere legges det opp til at diskusjonen om saken tas i RSG
med formell innstilling i formannskapet.
C Felles
1) 4.10. er det møte i Tenketanken. Erik deltar og kan orientere fra
møtet.
Konklusjon:
Aktivitetene ble tatt til orientering.
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Intensjonsplan for Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer
På møtet i Ringebu 7.10. vil den felles prosjektgruppa (FPG) behandle en
ny versjon av utkast til intensjonsplan. Utkastet behandles i FSEKR 6.10.
og sendes til medlemmene i FPG samme ettermiddag. Prosjektkoordinator
i Ringebu vil samtidig sende det til medlemmene i RSG.
Møtebehandling:
Intensjonsplan versjon 6 ble gjennomgått. Noen av punktene ble diskutert
og synspunkter ble gitt på hvilke standpunkter Ringebu kommune bør gi til
kjenne når planen behandles i FSG 12.10.
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Spesielt Erik
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Midtdalsalternativet – opplegg for prosess
Til møtet i formannskapet som er berammet umiddelbart etter møtet i RSG
er satt opp sak 110/15 Kommunereform – utredning midtdalen –
organisering og videre prosess fram mot endelig vedtak.
Lenke til sakens hoveddokument:
https://www.ringebu.kommune.no/innsyn/wfdocument.aspx?journalpostid=
2015012387&dokid=216311&versjon=4&variant=P&
Vedleggene:
https://www.ringebu.kommune.no/innsyn/wfdocument.aspx?journalpostid=
2015012387&dokid=217452&versjon=1&variant=A&
https://www.ringebu.kommune.no/innsyn/wfdocument.aspx?journalpostid=
2015012387&dokid=217453&versjon=1&variant=A&
Som tidligere legges det opp til at diskusjonen om saken tas i RSG med
formell innstilling i formannskapet.
Møtebehandling:
Det var ingen merknader fra RSG til formannskapssaken.
Konklusjon:
RSG slutter seg til rådmannens forslag.
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Erik

Kommende aktiviteter
A Sørdalsprosjektet
12.10. Møte i felles styringsgruppe (FSG) i Kulturhuset Banken,
Lillehammer,12.10. kl 1800 – 2030.
19.10. Saksforberedende møte – prosjektledere og rådmenn
20.10. Møte i FSEKR
29.10. Felles kommunestyresamling – første del er med fylkesmannen,
andre del er for behandling av intensjonsplanen
2.11. Prosjektleder-/rådmannsmøte
4.11. Møte i FSG (felles styringsgruppe)

Tilføyd etter
møtet
"
"

B Midtdalsprosjektet
19.11. Felles kommunestyresamling på Rudi Gard

Tilføyd i møtet

C Felles
19.10. Siste møte i det avtroppende kommunestyret
27.10. Konstituerende møte i Ringebu kommunestyre
Møtebehandling:
De kommende aktivitetene tas til orientering.
6

7

Eventuelt
Prosjektorganisasjonen og «stafettvekslingen» etter valget ble tatt opp og
drøftet.
Konklusjon:
Spørsmålet tas opp i ekstraordinært møte i RPG.
Neste møte:
Ikke berammet.
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Erik

