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

24.9.2015
Notatet er skrevet
av:
Til stede:

Forfall:
Møtet begynte kl
0800 og sluttet kl
1000.

Berulf Vaagan

Dato

Erik Odlo, Kristine Valebjørg, Oddrun Søreng, Audun Amundsen, Mona
Lillegård, Arne Fossmo, Pernille Kalseth, Per H. Lervåg, Berulf Vaagan, Ståle
Sønsteli (vara for Mette Jorun Haverstad), Bjørg Dalberg Karlstad (vara for
Jan Erik Brenden) og Ranveig Kvalvik (kom kl 0840).
Mette Jorun Haverstad og Jan Erik Brenden

Sak
1
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Ansvar for
oppfølging

Notat fra møtet i RSG 10.9. ble sendt ut 11.9. Kun en skrivefeil er påpekt i
tilbakemeldingene, og feilen er rettet.
Konklusjon:
Ok.
Aktiviteter siden forrige møte i RSG
A Sørdalsprosjektet
1) Møte i FSEKR 15.9. – hovedsaken var det videre arbeidet med
intensjonsplanen. Møtet ga dessuten full aksept for at Berulf deltar
som folkevalgt under møtene i FSG (felles styringsgruppe).
2) Møte i RPG (Ringebus prosjektgruppe) 17.9. Møtet ble holdt for å
drøfte Ringebus posisjonering om lokaliseringer i kommunereformen.
Se egen sak nedenfor.
3) Møte for prosjektlederne (ordførerne) og rådmennene 21.9. Erik og
Per kan orientere fra møtet.
4) Møte i FSEKR (fellessekretariatet) 23.9. som er et arbeidsmøte for å
utforme en ny versjon av intensjonsplanen. Berulf kan orientere.
B Midtdalsprosjektet
1) Felles formannskapsmøte med Fronskommunene i Kaupanger 18.9.
Se egen sak nedenfor.
Konklusjon:
Aktivitetene tas til orientering.
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24.09.2015

Intensjonsplan for Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer
RPG drøftet i møte 17.9. en del elementer i arbeidsutkastet til
intensjonsplan.
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1 Kommunale funksjoner fordelt på kommunesenterfunksjoner,
stedbundne tjenester og tjenester/funksjoner som ikke er stedbundne og
som ikke må plasseres i et kommunesenter. Sistnevnte kategori inneholder
de «brikkene» som det kan forhandles om i en intensjonsplan.
2 Kommunesenter.
Kriterier for valg av kommunesenter ble kort gjennomgått. Et av
spørsmålene er om Ringebu bør samle seg om et forslag og formulere
forutsetninger for det valget, eller om kommunen bør gå for ett prinsipielt
valg med et subsidiært forslag for å ha forhandlingsmonn. Konklusjon ble
ikke trukket.
3 Stedbundne tjenester
Notatet av 14.9. inneholder en tabell med plass for opplysninger om
stedbundne tjenester/arbeidsplasser/funksjoner i Ringebu kommune.
Rådmannen ble bedt om å sette opp en oversikt over antall ansatte og/eller
årsverk.
4 Flyttbare funksjoner
Realistisk bør det legges til grunn at Ringebu ikke blir kommunesenter i ny
kommune. Vi må være innstilt på å måtte avgi noen oppgaver og arbeidsplasser til kommunesenteret. Ut fra prinsippet i intensjonsplanutkastet om
«vinn-vinn» må de arbeidsplassene som Ringebu avgir, kompenseres ved
å få tilført nye oppgaver og arbeidsplasser for ny kommune. Som
eksempler på slike oppgaver ble nevnt byggesak, regulering og oppmåling.
Konklusjon ble ikke trukket.
RSG bør videreføre disse drøftingene og forsøke å «spisse» Ringebus
tilnærming til de fire temaene.
På slutten av møtet kom spørsmålet opp om hva som bør skje hvis
forhandlingene om plassering av ikke-stedbundne funksjoner ikke fører
fram, slik at omforent forslag til intensjonsplan ikke kommer i stand.
Konklusjon på dette ble ikke trukket.
Den nye versjonen av intensjonsplanen bør ta stilling til størrelse og
sammensetning av fellesnemnda. Den har til oppgave å forberede
sammenslåingen av kommunene. Inndelingslova sier at «Nemnda bør
spegle av innbyggjartalet i dei enkelte kommunane … Det skal likevel vere
minimum tre medlemmer i nemnda frå kvar kommune … Fellesnemnda blir
valt av og blant medlemmene i kommunestyret …». En rent matematisk
speiling av innbyggertallet gir slik prosentvis fordeling: Gausdal 14,4 %,
Lillehammer 63,4 %, Ringebu 10,4 % og Øyer 11,8 %. Nemnda bør ikke
være for stor. Samtidig bør den – i tillegg til å speile folketallet – også
ivareta den politiske bredden i kommunene. Med Lillehammers
befolkningsmessige tyngde bør det også kunne forventes en viss raushet
overfor de tre andre kommunene. Et utgangspunkt for diskusjon kan være:
fem medlemmer til hver av Gausdal, Ringebu og Øyer – og hvor mange da
til Lillehammer?
Møtebehandling:
RSG hadde en grundig drøfting av Ringebus posisjon. Betydningen av at
lokalisering av flyttbare funksjoner blir satt på dagsordenen i prosjektorganene, ble sterkt understreket.
Konklusjon:
2

Per (i RMG) og
Erik og Per i
prosjektledergruppa.

Innspillene tas med videre i prosessen. Arbeidet med intensjonsplanen går
etter det løpet som er fastlagt.
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Midtdalsalternativet – opplegg for prosess
Felles formannskapsmøte for Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron behandlet i
grupper på tvers av kommuner og parti utkast til prosjektplan for arbeidet
med kommunereformen i Midt-Gudbrandsdal. Forslaget til prosjektplan og
en sammenstilling av gruppearbeidene er sendt til medlemmene i RSG
Prosjektplanen vil bli behandlet av Ringebu kommunestyre 19.10. Allerede
fra september til november vil det pågå et administrativt arbeid med å få på
plass økonomiske sammenstillinger.
RSG inviteres til å drøfte opplegget for prosess for midtdalsalternativet.
Møtebehandling:
Opplegget ble drøftet på bakgrunn av det felles formannskapsmøtet 18.9.
Konklusjon:
RSG slutter seg til opplegget for prosess for midtdalsalternativet.
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Kommende aktiviteter
A Sørdalsprosjektet
28.9. Møte i rådmannsgruppa
5.10. Møte for prosjektlederne (ordførerne) og rådmennene
6.10. Møte i FSEKR
7.10. Møte i FPG i Ringebu
B Midtdalsprosjektet
Sept – nov: Administrativt arbeid med sammenstilling av data.
6. - 19.10.: Kommunestyrene behandler prosjektplanen
22. – 27.10.: Konstituering av nye kommunestyrer
19.11. Felles kommunestyresamling for midtdalskommunene
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Eventuelt
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Ingen saker tatt opp.
Neste møte: 8.10.
Dagen før har FPG behandlet ny versjon av intensjonsplanen.

3

Erik og Per

