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Kommunereform i Midtdalen 
Må vi gifte oss-NÅ? 
Våre 3 kommuner er ganske like mht innbyggernes sammensetning og interesser. 
Det kan være mange grunner til å slå oss sammen, ikke minst fordi Regjeringen 
bruker pisken og vil strype kommuneøkonomien hos de som vil stå alene. 
 
Oss døler imellom 
De fleste av oss har samme bakgrunn, gått på samme skoler, har jobb i egen 
kommune eller i nabokommunen. Mange har friluftsinteresser og priser naturen i 
Midtdalen. Det lokale kulturlivet er aktivt i alle kommunene. 
Det jeg lurer på, er om vi kan samarbeide når vi kommer til de konkrete situasjoner 
som snart vil dukke opp. I kommunen vår har vi to sentra, Ringebu og Fåvang som 
jo er i samme kommune. Blant innbyggerne i kommunen vår, er det ikke spesielt stor 
raushet overfor det sentrum man ikke hører til. Begrepet Kleivberga, som en 
naturskapt Berlinmur, er fortsatt til stede… 
 
Tidligere forsøk på samarbeid 
I begynnelsen av 2000-tallet så Ringebu på muligheten av å ha en inter-kommunal 
kulturskole med Nord-Fron og Sør-Fron. 
Vi hadde mange av de samme argumentene som nå dukker opp i 
kommunereformarbeidet. 
Et av resultatene vi fant ut var at, hvis vi skulle opprettholde tilbudet som tidligere og 
at vi fortsatt skulle gi undervisning i nærhet til innbyggerne, ville vi ikke spare penger 
på samarbeidet. Tvertom, det ville bli dyrere. 
En rektor fyller allerede sin administrasjonsstilling og følgelig måtte stillingen økes 
når det kom 300 nye elever, bygdenes kor, korps og orkestre og 15 nye lærere inn. 
Hvis lærerne skulle ha felles oppmøtepunkt, ville det utløse økte reiseutgifter for 
kulturskolen. 
Mange møter og mye planlegging for å finne en felles plattform, endte med at 
Ringebu kulturskole måtte trekke seg fra samarbeidet, da Fronskommunene ikke ville 
skyte inn ytterligere midler for å komme opp på Ringebus nivå. 
Vi var blant de første i Gudbrandsdalen som etablerte musikkskole, som det da het, i 
1979 og var kommet lengre mht utbygging og kommunale tilskudd. 
I ettertid kan vi prise oss lykkelig for at vi opprettholdt vår egen kulturskole, og 
utviklet den videre til det den er i dag. 
 
Festtaler og fine ord uten mening? 
Dette er et eksempel på hva som vil dukke opp når festtalene er over og hverdagens 
utfordringer starter. 
En annen ting i kommunereformprosessen er at vi har det altfor travelt, og 
beslutninger tas uten at ansatte og innbyggere får være med i forkant. 
Et eksempel er at kommunestyrene har bestemt hvor de ulike etater skal lokaliseres. 
For oss innen kultur, kunne det vært fint om vi kunne sittet sammen og diskutert 
dette, også med politikerne. 
Hvis jeg har forstått riktig, er ikke kulturskole stedbundet, ifølge politikerne. Vanlige 
skoler er det. 
Vi er også en skole med 200 elever, dirigenter for 2 lokale kor og 3 korps og 1 



kammerorkester, med nærhet til våre brukere, spesialrom tilpasset ulik undervisning, 
og i Ringebu har vi et fantastisk lokale, Kaupanger, og her vil vi fortsette. 
Vi er urolige over beslutningen og vet ikke hva politikerne mener. Skal vi fortsette 
som før, bare med øverste leder for kultur i Vinstra? Eller har politikerne andre 
planer. Jeg ser fram mot en avklaring på dette. 
e) Prosessen fram mot etableringen av ny kommune skal være preget av positive 
holdninger, åpenhet og raushet. Det skal legges til rette for aktiv involvering av 
innbyggerne. 
Dette er en av punktene jeg synes halter allerede og er redd for at kommunen vil 
tape på måten prosessen drives. Det er informasjonsmøter og muligheter for å si sin 
mening i plenum, men det er dessverre ikke nok. De som roper høyest, får sin 
stemme hørt. 
Vi må ha mer informasjon/møter på etatsnivå, ikke fellesmøter, med politikere og 
rådmenn, slik at vi også kan ta del i prosessen og derved få eierskap i 
reformarbeidet. 
 
Må vi gifte oss nå? –har vi satt noen på tjukken? 
Det skal være folkeavstemming den 22.mai, har jeg hørt, og disse punktene 
nedenfor samt e)-punktet ovenfor MÅ respekteres for at reformprosessen får min 
stemme. 
a) En ny kommune skal komme alle innbyggerne til gode og respektere de ulike 
lokalsamfunnenes særpreg og behov. 
b) En ny kommune skal videreutvikle de nåværende kommunenes særlige fortrinn og 
fremme stedsutvikling i hele den nye kommunen. 
c) Innbyggerne skal få dekket sine behov for kommunale tjenester. 
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Vedrørende sak om kommunesammenslåing. 
Vi stiller oss IKKE bak forslaget om å slå sammen berørte kommuner. 
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For vi som er leger i Ringebu vil en ny midtdalskommune bety en dramatisk endring i 
arbeidsbetingelsene. Samarbeidet med legevakta på Lillehammer vil høyst sannsynlig opphøre, i alle 
fall 
frem til kl 2300. 
Dette betyr betydelig økt vaktbelastning med for eksempel helgevakt hver 3 helg. Allerede i dag er 
det 
utfordrende å rekruttere gode og stabile leger, og tendensen er at legene er bosatt i sør. 
Jeg vil også påpeke at dagens ordning er svært kostnadseffektivt for Ringebu kommune. Dernest vil 
jeg 
minne om den nasjonale prosessen rundt legevakt og den akutt medisinske kjeden hvor det er 
kommet 
strengere krav til legevaktens kvalitet herunder kompetansen til legene, og kravene kommer bare til 
å bli 
strengere fremover. Dette vil øke presset ytterligere på de mindre legevaktene. 
Er det da riktig at Ringebu skal gå tilbake til en mindre og mere sårbar legevaktsordning? 
Disse forholdene fortjener å bli tatt med i betraktning i prosessen rundt kommunesammenslåing. 
 
-------------------- 
 
Hei! 
Synes det er viktig å tenke på plassering av helsesenter. Dette bør ligge så langt sør som mulig da det 
geografisk blir mere naturlig derom man må raskt videre til sykehus/andre spesialister. Det blir da 
dyrebar tid og skulle reise i «feil» retning for så og dra samme vei tilbake for å komme til videre 
behandling. Dersom lege blir stasjonert lengre nord vil dette også medføre at mange kommer til å 
reise 
direkte til sykehus/legevakt på Lillehammer uanmeldt. De har stort press fra før, så det må unngås. 
Håper de nåværende helsesentrene kan bestå også i den evt nye kommunen. 
Er det en plan for legevakt/døgnvakt hvordan dette løses? Savner en dialog mellom dere og oss som 
jobber med dette. 
Når det gjelder sykehjem/boenheter for eldre bør også disse bestå som de gjør i dag. Mange av de 
eldre 
har ikke anledning til å kjøre selv, og det er derfor viktig for pårørende at de er i nærheten slik at de 
lett 
kan få besøk. Det betyr mye for de fleste å få lov til å bo i bygda si. 
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