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Referat fra møte om kommunereform i Nord-Fron, Sør-Fron og 
Ringebu 
Ordførere, rådmenn og sekretariat, Ringebu rådhus 02.12.2015 
 
Til stede:  
Nord-Fron: Rune Støstad (ordfører) , Arne Sandbu (adm sjef) og Tom Nøvik (sekr) 
Sør-Fron : Ole Tvete Muriteigen (ordfører), Jan Reinert Rasmussen(rådmann), Anne 
Holsbrekken (sekretær) 
Ringebu: Per H Lervåg (rådmann) 
 
Fravær: 
Arne Fossmo (ordfører) og Britt Åse Høyesveen (sekr). Begge Ringebu. 
 
Sakliste:  
Status fra den enkelte kommune 
Status generelt 
Behov for utredninger 
Involvering ansatte og innbyggere 
Infoskriv til innbyggerne 
Forberedelse til møte med Jan Tore Sanner 8. desember 
Forberedelse til felles styringsgruppemøte i Fåvang 11. desember. 
 
Status fra den enkelte kommune: 
Ringebu: Styringsgruppa er konstituert, hatt 1 møte. Britt Åse Høyesveen er 
sekretær. 
Sør-Fron: Styringsgruppa skal konstitueres i møte 7. desember. 
Nord-Fron: Styringsgruppa er konstituert, hatt 1 møte. Referat lagt ut på hjemmesida. 
 
Status generelt 
 
Dokumenter/offentlighet mv:  
Det er mange eposter og kommunikasjon mellom kommunene om kommunereform.  
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Det er viktig at interne dokumenter/drøftinger brukt til forberedelse behandles 
konfidensielt, men at både ordfører, rådmann og sekretariatet anses som interne og 
står som kopimottakere. Viktig at alle får den samme informasjonen.  
 
Formelle brev, saker og møtereferat er offentlige.   
 
Utredninger:  
Rapport fra Østlandsforskning: faktadel er klar til gjennomgang i neste ute. Hver 
kommune gjennomgår sitt. Ferdig rapport overleveres kommunene 31. januar. 
 
Fjellstyrene – behov for å få en beskrivelse av hvordan dette er regulert, inndelt og 
organisert i dag. Samt en faktabasert vurdering som gir svar på om dette kan 
fortsette uendret i en ny kommune, og eventuelt hvordan dette kan organiseres i en 
ny kommune. 
Det ble enighet om å gi dette oppdraget til de to landbrukssjefene. 
 
Konsekvenser for de ansatte ved en kommunesammenslåing. 
Må klargjøres i et eget dokument. Tilsvarende utredning fra sørdalsprosjektet, og 
veiledningshefte utgitt av KS kan brukes som bakgrunn. 
Oppdraget blir gitt til personallederne i de tre kommunene i fellesskap. 
 
Involvering ansatte:  
Eksempelvis møter for ledere/fagledere og tillitsvalgte, inndelt i fagområder, på tvers 
av kommunene etter samme mal som møtet på Rudi. 
Allmøter for øvrige ansatte i kommunen der felles informasjon blir gitt, etter lik plan i 
de tre kommunene. 
 
Sekretariatet har drøftet og kom med innspill, og fikk i oppdrag å arbeide videre med 
dette og kommer tilbake med forslag til opplegg og tidspunkt. Legges inn i 
prosjektplanen. 
 
Involvering innbyggere: 
Åpne folkemøter skal arrangeres. 
Sekretariatet har drøftet og kom med innspill, og fikk i oppdrag å komme tilbake med 
forslag til opplegg og tidspunkt. Legges inn i prosjektplanen. 
 
Innbyggerundersøkelse. Sekretariatet fikk i oppdrag å innhente tilbud fra noen 
alternative tilbydere, og legge fram forslag til opplegg. Bli enige om innhold og form i 
løpet av januar. Gjennomføres i perioden 15. – 29. februar. 
 
Infoskriv til innbyggerne: 
Krible design har fått i oppdrag å produsere brosjyren, som skal distribueres 16. 
desember til alle husstander.  
Forslag til innhold/tekst lagt fram og drøftet i møtet. «Sammen for en ny kommune» 
Alle gjennomgår og sender evt innspill. Anita W Heggestuen, Nord-Fron følger opp 
videre.  
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Møte med Jan Tore Sanner 8. desember. 
Orførerne sammen med rådmannen i Sør-Fron skal 8. desember i møte med statsråd 
Jan Tore Sanner. Innhold i møtet ble drøftet. 
Ordførerne forbereder møtenotatet sitt videre, og blir mere konkrete på hvilke tema 
de ønsker å prioritere / legge fram for statsråden. 
 
Styringsgruppemøte 11. desember 
Rune Støstad skal være møteleder. Ringebu er sekretariat. Møtet er åpent. 
Vi gjennomgikk møteplanen. Renskrives. Hver kommune sender innkalling til sine 
medlemmer. 
 
Det må legges et løp for intensjonsavtale. Utkast til avtale bør være klart til februar. 
Hvem skal representere hver kommune?  
Forslag om et forhandlingsutvalg bestående av ordførerne og en representant for  
opposisjonen i hver kommune. Beslutning om dette 11. desember. 
 
 

Med hilsen 
 
 

Anne Holsbrekken 
kommunalsjef 

 
 
Sendt til:  
Rune Støstad 
Arne Sandbu 
Tom Nøvik 
Arne Fossmo 
Per H Lervåg 
Britt Åse Høyesveen 
Ole Tvete Muriteigen 
Jan Reinert Rasmussen 
 
 
 
 


