
Referat  
fra 

styringsgruppemøte i Ringebu (RSG)for kommunereformen 
Midt-Gudbrandsdal 

 
Møtetid: 02.02.2016 - i etterkant av kommunestyremøtet Møtested: Vaala møterom  

Til stede:  
Arne Fossmo, Kristin Teigen, Laila Bårdsløkken, Erik Odlo, Turi Elise Kaus, Ole Asmund Sylte, 
Audun Amundsen, Arnhild Baukhol, Frode Myrvang, Ranveig Kvalvik og Per H. Lervåg.  
 
Forfall: Brede Holdbrekken, Pernille Kalseth og Britt Åse Høyesveen 

Notat sendes: 

 Styringsgruppas medlemmer og to varamedlemmer pr. gruppering 

 Kommunestyrets medlemmer til orientering 

 Fellestjenesten for arkiv og internettoppfølging, Birger Nordølum og Elisabeth Folland 

Notat skrevet av:  Per H. Lervåg Dato: 2.02.2016 
 

Saknr Sak  

12/16 Godkjenning av referat fra møtene 26.01.2016: 
Ref.er sendt ut og ref. fra den 26.01.2016 legges ut på Ringebu 
kommunes hjemmeside og Gudbrandsdal.kommune.no 
Konklusjon: 
 
Referat godkjent. 

13/16 Intensjonsplanen: 
1. Oppfølging fra arbeidet med intensjonsplanen fra møtet 

26.01.2016 og avklaring i punkt 8.3 Forvaltning av 
statsallmenningene (legges ved i opprettet versjon). 

2. Innspill til ordfører og opposisjonsleder ang. Videre arbeid med 
planen og evt. videre på fordeling av funksjonsfordelingen 
mellom de tre kommunene. 

Konklusjonen:  
1. Formulering i intensjonsplan er i orden.  
2. Innspill ble gjennomgått. Drøfting danner grunnlag for videre 

drøftinger mellom kommunene i neste forhandlingsmøte. 

14/16 Om prosessen framover: 
1. Hvilke saker er viktigst for Ringebu i møtet med statsråd Jan 

Tore Sanner den 09.02.2016 og hva vil Ringebu med de sakene 
som velges ut. Styringsgruppa møter Sanner. Aktuelle saker som 
har kommet opp så langt er: 

a. Nytt inntektssystem 
b. Bompengeordningen 
c. Statlige arbeidsplasser – Fengsel på Frya 
d. Delegering av rovdyrforvaltningen fra rovviltnemnda til 

kommunenivå uten Fylkesmannsbehandling 
e. Når må navn på ny kommune være klart 

2. Ledersamling 18.02.2016 kl. 10 – 15 (styringsgruppemøte og 
FSK er flyttet fra den 18. februar til den 8. februar) 



3. Felles og kommunevis kommunestyremøte den 18. februar kl. 
17.00 – 20.00. Sak om folkeavstemming og sak om nytt 
inntektssystem behandles i møtet.  

4. Innbyggerundersøkelsen gjennomføres 15. – 29. februar 
5. Ansattmøte den 23.02.2016 kl. 16.00 – 18.00 på Ringebu 

ungdomsskole-storsal eller kantina på rådhuset.  
 
Konklusjon: 
1. Saker ble drøftet. 
2. Ledersamlingen ok 
3. OK. 
4. OK. 
5. Ansattmøte ok. Ordfører deltar. De andre som ønsker kan delta.   

15/16 Eventuelt 

 Innbyggerundersøkelsen drøftes i morgen. Aldersgrense på 
folkeavstemning drøftes i morgen.  

 Hvordan involvere ungdommen best mulig? 
o Vurdere tiltak rettet mot ungdom 
o Finne arenaer som egner seg 

 


