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1. VEDTAK  FATTET  I  KOMMUNESTYRET 
Møtedato:  11.12.12   Sak 132/12 
Delegasjonsreglementet (sak 12/2096) 
 
 
 
Møtedato:  21.03.13   F-sak 034/13 
 

2. Kommunestyret vil i lys av pågående 
endringsprosess i prosjektet Styring og 
ledelse behandle forslag til nytt 
delegeringsreglement for Ringebu kommune 
innen 01.07.13. 

Formannskapet tar ansvaret for utarbeidelse av 
nye reglement.  Det avsettes tid til gjennomgang 
i neste møte i formannskapet. 
 

Rådmann Pr. 31.12.12:  Arbeid pågår ifm prosjektet styring og ledelse. 
Pr. 30.04.13:  Arbeidet er i rute. 
Pr. 31.08.13:  Ferdigstilling i løpet av året. 
Pr. 31.12.13:  Ferdigstilling og behandling vil skje i 1. tertial 2014. 
Pr. 30.04.14:  Av arbeidsmessige årsaker forskjøvet. 
Pr. 31.08.14:  Av arbeidsmessige årsaker forskjøvet. 
Pr. 31.12.14:  Av arbeidsmessige årsaker forskjøvet. 
Pr. 30.04.15:  Se sak formannskap. 
 

Møtedato:  25.06.13  Sak 055/13 
Prosjekt styring og ledelse – innstilling 
fra styringsgruppa   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kommunestyret slutter seg til innstilling 
datert 28.05.2013 fra styringsgruppa for 
fornyingsprosjektet «Styring og ledelse» 
med følgende endringer: 
 
a)  Utvalg for plan og teknisk (UPT) beholdes 
som i dag, og avgir noe myndighet til utvalg 
for miljø, utmark og landbruk (MUL) når det 
gjelder saker etter plan- og bygningslov  
(delingssaker og boplikt) og konsesjonslov. 
 
b)  MUL videreføres i hovedtrekk som i dag, 
og overtar noe myndighet fra UPT.  
Delingssaker etter jordloven, 
konsesjonssaker og saker om boplikt ligger 
fortsatt i MUL som i tillegg foreslås å 
behandle delingssaker om 
jordbrukseiendommer etter plan- og 
bygningsloven.  Det foretas en 
grensedragning mellom UPT og MUL med 
sikte på å avklare rasjonell ansvarsdeling og 
å unngå dobbeltbehandling. 

Rådmann Pr. 31.08.13:  Saker legges frem i september. 
Pr. 31.12.13:  Endringer i politiske utvalg er gjennomført. 
Det pågår forberedelser i forhold til ny ansvarsdeling mellom UPT og 
MUL, endringer blir iverksatt i 2014.  Endringer i styringshjulet /BMS 
gjennomføres fortløpende. 
Pr. 30.04.14:   Brukerråd er under etablering.  Øvrig arbeid er under 
oppfølging. 
Pr. 31.08.14:  Brukerråd etablert.  Dialogkonferanse innført.  Det pågår 
avklaringer vedrørende grensegang mellom UPT og MUL. 
Pr. 31.12.14: Som forrige tertial. 
Pr. 30.04.15: Som forrige tertial. 
Pr. 31.08.15:  Som forrige tertial. 
Pr. 31.12.15:  Avklaringer grensegang mellom UPT og MUL er ikke 
fullført, jfr. delegasjonsreglement. 

Møtedato:  22.11.12   F-sak 141/12 
Frya renseanlegg 
 
 
 
 
 

1. Realitetsbehandling av saken – sak nr. 03/12 
fra representantskapet for interkommunale 
selskap –utsettes i påvente av 
kontrollutvalgets behandling av 
varslingssaken. 

2. Ringebu kommunestyre er positive til 
utbygging av Frya RA med et byggetrinn 3.  

Rådmann Pr. 31.12.13:  Konsulentgjennomgang av økonomiske beregninger 
forventes å foreligge i mars 2014. 
Pr. 30.04.14:  Konsulentrapport foreligger.  Drøfting mellom 
kommunene planlegges for fremlegging til politisk behandling. 
Pr. 31.08.14: Drøfting mellom kommuner pågår. 
Pr. 31.12.14: Konsulent har fått i oppdrag å gjøre visse justeringer i 
utredningene. Disse endringene er levert på nyåret og kommunen har 
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Møtedato:  17.10.13   F-sak 123/13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtedato:  05.11.13   Sak 087/13 
Møtedato:  26.11.15   Sak 117/15 

Realitetsbehandling av saken – sak nr. 05/12 
fra representantskapet for interkommunale 
selskap – utsettes til neste møte. 

1. Kommunestyret godkjenner følgende vedtak 
i representantskapssak 5/12 – 3. Byggetrinn 
Frya RA: 
1. Med forbehold om godkjenning i 

Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron 
kommunestyrer vedtar 
Representantskapet utbygging av 3. 
byggetrinn ved Frya RA. 

2. Prosjektering settes i gang første halvår 
2013, med forventa ferdigstillelse før jul 
2015. 

3. Investeringa tas opp som lån av Frya 
RA, med garanti frå Ringebu, Nord-Fron 
og Sør-Fron kommuner. 
Kapitalkostnadene inngår i Frya RA sitt 
regnskap, og fordeles kommunene etter 
levert målt mengde inn på Frya RA. 

4. Valg av septikløsning gjøres under 
prosjekteringen. 

5. Det gjøres egne vedtak i Nord-Fron og 
Sør-Fron kommuner om nødvendige 
investeringer på ledningsstrekket 
Vinstra RA- Frya. 

2. Kommunestyret vedtar i samsvar med 
foregående punkt framtidig løsning med 
nedlegging av Ringebu renseanlegg og 
overføring av avløp til Frya RA. Vedtaket 
forutsetter at kommunene samarbeider om 
3. byggetrinn. Vedtaket baseres på at nytt 
vassverk lokaliseres til området Frya, og at 
ledningsnett for vann og avløp kan anlegges 

samtidig.  
 
Saken utsettes. 
Ringebu kommune godkjenner vedtaket i 
representantskapssak 09.10.2015 i Frya-sak 7/15 

etter dette hatt ett møte om videre bearbeiding, og skal ha flere. 
Pr. 30.04.15:  Drøftingsmøte berammet mellom kommunene høst 2015. 
Pr. 31.08.15:  Drøftinger har pågått ut i september.  Behandling i ekstra 
repr.skapsmøte 09.09.15 og (planlagt) 09.10.15. 
Pr. 31.12.15:  Kommunestyret behandlet sak om Frya renseanlegg – 
utbygging av renseanlegg i k-sak 117/15 i møte 26.11.2015 
Sak utgår. 
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– Frya renseanlegg – videre samarbeid. 

Møtedato:  18.02.14   Sak 005/14 
Reguleringsplan E6 Elstad-Frya, 
forprosjekt (sak 13/234) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ringebu kommunestyre vedtar, på grunnlag av 
forprosjektrapporten og innkomne merknader, 
følgende alternativer for ny E6 og opptrekksarm 

til Vålebru: 

 
1. På strekningen Elstad – Åmillom velges 

optimalisert linje. Kommunestyret 
forutsetter at det arbeides videre med 
optimalisering av linjen med formål å 
redusere tapet av dyrka mark og at det 
reguleres gang- og sykkelveg på strekningen 
i tråd med tidligere vedtak i UPT og 
kommunestyret. Ny E6 må begynne lenger 
nord for Elstad camping. Sammenkobling 
med en framtidig E6 trase sørover er ikke 
bestemt og alle forhold med avkjørsel til 
campingplassen og framføring av 
lokalvegen er uavklart i påvente av dette. 
Ny avkjørsel til husene ved 
Kleiven/Bekkevold må innreguleres til 
lokalvegen. 
På strekningen Gråvåbakken til 
Laugvegen/jernbanen bygges ny E6 som tett 
flomvern for beskyttelse av bolighus, 
gårdsbruk og kommunal infrastruktur. 

2. I Åmillom velges bru over jernbanen og 
planfritt kryss, alternativ 2.5.  Krysset flyttes 
lenger vest, dvs. så langt inn mot Våla elv 
som mulig. 
Dette for å sikre større område til 
næringsareal, og mindre støy / trafikk nær 
idrettsanlegg.  Her må det ses på en tjenlig 
veiløsning, gjerne med bru inn til bolig- og 
næringsarealer i Tollmoen. 
I hele kommunedelplanen skal E6 trekkes 
lengst mulig ut i korridoren som mulig. 

3. For opptrekksarm til Vålebru velges ikke 
alternativ nå. Kommunestyret forutsetter at 

Rådmann 
 

Pr. 30.04.14:  Statens vegvesen arbeider med saken.  
Stasjonsbyprosjektet vil bidra til avklaring, frist er satt til 1. nov.  2014. 
Pr. 31.08.14: Kommunestyret fattet nytt vedtak vedr. E6 i k-sak 038/14 i 
møte 17.06.2014.  Statens vegvesen har i brev datert 13.08.2014 avklart 
videre saksgang. 
Pr. 31.12.14: Planprogram for reguleringsplanen er ute på høring.  
Pr. 30.04.15: 
1. Reguleringsplan Frya - Gunstadmoen oversendes fra Statens 

vegvesenet nå. Fremlegges utvalg for plan og teknisk og 
kommunestyret i juni 2015. 

2. Planprogram Elstad - Tollmoen ventes oversendt fra Statens 
vegvesen før sommeren. Statens vegvesen venter på avklaring fra 
Vegdirektoratet. 

3. Opptrekksarm; Byformanalyse med prinsippvalg kommer til 
behandling i august 2015. Deretter egen reguleringsplan. 

4. Kommunedelplan Fåvang kirke - Elstad kommer på høring før 
sommeren. 

Pr. 31.08.15:  
1. Frya-Gunstamoen sluttbehandlet av kommunestyret i mai.  

Innsigelse fra NVE trukket av NVE i etterkant. 
2. Øvrige saker vil bli oversendt Ringebu kommune i september. 
Pr. 31.12.15: 

 Kommunestyret godkjente prinsippløsning for opptrekksarm i k-
sak 119/15 i møte 26.11.2015. 

 Kommunestyret behandlet sak om Plangrogram E6 Elstad – 
Tollmoen – videre prosess rundt alternativ regulering alt 1.1. i k-
sak 088/15 i møte 19.10.2015. 
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Møtedato:  17.06.14   Sak 38/14 
 

det arbeides videre med optimalisering av 
en framtidsrettet og trafikksikker løsning for 
Vålebru i to helhetlige alternative løsninger. 
Kommunestyret vil ta stilling til valg av 
alternativ for opptrekksarm i ny behandling 
når slike optimaliserte løsninger foreligger.  
Tjenlig veiutløsning til bolig og 
næringsarealet i Tollmoen må utredes ved 
begge alternativer 

4. På strekningen Våla – Gunstadmoen velges 
følgende: 
Kommunestyret forutsetter flomsikring 
minst på dagens nivå.  E6 skal trekkes lengst 
mulig innenfor korridoren i 
kommunedelplanen.  Fra krysset av Våla elv, 
ca (pr 3500) og til (pr 4300), legges Eg-
traseen lik optimalisert linje.  E6 trekkes 
lengst mulig ut i korridoren.  Fra (pr 4300 til 
pr 5050) legges traseen som vedtatt i 
kommunedelplanalternativ (lengst ut mot 
Lågen).  Fra (pr 5050 til pr 6300) følges 
optimalisert linje. 

5. På strekningen Gunstadmoen – Frya velges 
optimalisert linje. Kommunestyret 
forutsetter at tapet av dyrka mark 
minimeres og at det reguleres gang- og 
sykkelveg på strekningen. 

6. Som kryss på Frya velges alternativ 7.4. 
7. Kommunestyret tar ikke stilling til 

landbrukskryssingen i Sør-Fron. 
8. Det etableres slake fyllingsskråninger som 

kan dyrkes og dermed redusere beslaget av 
dyrka mark på hele strekningen Elstad-Frya. 

9. Våla elv samt elvebredder istandsettes etter 
forvaltningsplan for Våla elv.  I 
anleggsperioden må det alltid være åpent 
elveløp slik at fisk kan passere. 

1. Ringebu kommunestyre vedtar, med 
hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-1, at 
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Møtedato:  26.11.15    Sak 119/15 

det skal startes reguleringsprosess for E6 
Elstad – Frya der E6 sør for Våla reguleres i 
tråd med alternativ 1.1. Reguleringsarbeidet 
skal gå parallelt med pågående regulering i 
tråd med vedtatt planprogram for 
reguleringsplan for Elstad – Frya. 

2. Dette vedtaket berører ikke vedtatte planer 
nord for Våla. 

1. Ringebu kommunestyre viser til 
oversendelse fra Statens vegvesen datert 6. 
oktober 2015, og vedtar valg av østre 
hovedkonsept med tilhørende kryssing av 
jernbanen som prinsipp for framtidig 
opptrekksarm mellom ny E6 og Vålebru 
(Ringebu sentrum), jf. SVVs rapport av 7. 
september 2015. 

2. Tilkoblingsarm mellom Tollmoen og Vålebru 
ny E6 skal skje med egen arm etter alt 4.2 
figur 1 (i saksutredningen) inn i 
industriområdet og Tollmoen. 

3. Utbygging av begge armene og undergang 
under Dovrebanen for fotgjengere og 
syklister, skal skje samtidig.  Eksisterende 
bru blir gang- og sykkelbru.  Dette for å sikre 
trygg tilgang til Tollmoen og Åmillom og for 
å legge tilrette for utvikling og 
transformasjon (omforming) av Tollmoen. 

4. Vegstrekningen mellom Randklevvegen og 
bru over Våla stenges for gjennomgående 
motorisert ferdsel. Vegen fra Randklevvegen 
til idrettshallen brukes kun til 
parkeringsplass for hall og idrettsanlegg. 

5. Opptrekksarmen fra Åmillom til ny 
jernbanekryssing skal tilrettelegges med full 
vegstandard, midtrabatt og belysning med 
tettstedskvalitet. 

6. Turstien fra Vålebru sentrum til Lågen skal 
ikke ha dårligere tilgjengelighet enn dagens 
nivå. Tursti langs Våla elv går på østsida av 
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Våla ned til eksisterende bro, for deretter å 
føres videre langs vestsida av Våla til Lågen. 

Møtedato:  26.05.15   Sak 046/15 
Flyktningeboliger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtedato:  15.12.15    Sak 130/15 
Ny anmodning fra IMDI – Bosetting 
flyktninger 2016-2017 – herunder 
enslige mindreårige 

1. Kommunestyret utsetter vedtak om kjøp / 
bygging av flyktningebolig til budsjett / 
økonomiplanprosessen høsten 2015.  
Rådmannen skaffer i mellomtiden bedre 
oversikt over tilgjengelige utleieboliger / 
leiligheter. 

2. Kommunestyret ber rådmannen utrede 
fremtidig bosetting av flyktninger med 
tanke på bosetting i både Fåvang og 
Ringebu til økonomiplanprosessen. 

3. Kommunestyret gir følgende tilbakemelding 
til barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet: 
Ringebu kommunestyre stiller seg positiv til 
tilleggsanmodning fra departementet om 
bosetting av flyktninger i 2015 og 2016, og 
konstaterer at kommunen i hovedsak 
oppfyller anmodningen gjennom tidligere 
beslutninger om bosetting og integrering av 
15 stk / år.  Gjennomføring av kommunalt 
bosettingsmål er uansett avhengig av at 
kommunen lykkes med å skaffe tilveie et 
tilstrekkelig antall boliger. 

1. Ringebu kommunestyre tar ny anmodning 
fra IMDi om videreføring av bosetting av 15 
flyktninger årlig (herunder enslige 
mindreårige) til følge.  

2. Ringebu kommune samtykker i bosetting av 
inntil 5 enslige mindreårige flyktninger i 
2016 .  Bosetting av enslige mindreårige i 
2017 vurderes i egen sak i 2016. 

3. Bosetting av voksne flyktninger 
gjennomføres med en kombinasjon av 
innleie av boenheter og bygging og 
omdisponering av kommunale boenheter.  

4. Det bygges flyktningeboliger i samsvar med 

Rådmann 
Per Morten Nyeng 

Pr. 31.08.15:  Tas opp i økonomiplanprosessen. 
Pr. 31.12.15:  Vedtak gjort i økonomiplan og årsbudsjett 2016 samt i k-
sak 130/15 om bosetting av flyktninger.  Sak om lokalisering av boliger 
skal legges frem i februar / mars 2016. 
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forslag i årsbudsjett for 2016, med 
forutsetning om tilskudd fra Husbanken.  
Før prosjektene igangsettes, fremlegges 
egen sak vedrørende lokalisering av boliger.  
Ved bosetting av voksne, vurderes 
mulighetene i både Fåvang og Ringebu.   

5. Det etableres for hvert av årene bemannet 
bofellesskap for enslige mindreårige over 15 
år, og det forutsettes medfinansiering ved 
tilskudd fra Husbanken.   

6. Rådmannen gis fullmakt til å tilrettelegge 
tilbud og tjenester for bosetting og 
integrering, herunder opprette stillinger 
innenfor disponible økonomiske rammer til 
formålet. 

7. Det rapporteres på oppfølgingen i 
tertialmeldinger gjennom året. 

Møtedato:  24.06.15   Sak 054/15 
Kommunestruktur – høring av 
innbyggerne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Det skal utarbeides en intensjonsplan for å 
slå sammen kommunene Gausdal, 
Lillehammer, Ringebu og Øyer. 

2. Intensjonsplanen skal legges ut til 
folkeavstemming i de berørte kommunene. 
Folkeavstemmingen skal skje på samme 
dag(er) og kriteriene for å stemme skal være 
de samme i alle kommuner. 

3. Underveis i prosessen skal man søke 
kunnskap om bakgrunnen for og styrken av 
ulike synspunkt gjennom 
spørreundersøkelser, og legge til rette for 
strukturerte debatter basert på faktisk 
kunnskap, samt dialog mellom 
meningsmotstandere. 

4. Kommunestyret takker ja til invitasjonen fra 
Sør-Fron kommune om å delta i utredning 
av en framtidig Midtdalskommune, jfr. brev 
av 19.06.2015 fra ordfører i Sør-Fron 
kommune. Nærmere opplegg fastlegges av 
styringsgruppa. 

5. Det skal arbeides for å legge frem en 

Rådmann Pr. 31.08.15:  Arbeidet går etter planen. 
Pr. 31.12.15:  Arbeidet ble avsluttet med k-sak 106/15 i møte 
26.11.2015. 
Sak utgår. 
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Møtedato:  01.09.15    Sak 075/15 
Folkeavstemming om intensjonsplan for 
å slå sammen kommunene Gausdal, 
Lillehammer, Ringebu og Øyer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

intensjonsplan for å slå sammen komunene 
Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu. 

6. Resultatet av begge forhandlingene skal 
legges frem til rådgivende folkeavstemming 
i de berørte kommunene. 
Folkeavstemmingene bør skje på samme 
dag(er) for begge alternativ og kriteriene for 
å stemme skal være de samme i alle 
kommuner. 

1. Det avholdes rådgivende folkeavstemning 
om hvorvidt intensjonsplan for å slå 
sammen kommunene Gausdal, Lillehammer, 
Ringebu og Øyer til en ny kommune skal 
gjennomføres. 

2. Folkeavstemningen finner sted søndag 10. 
januar 2016. 

3. Valgstyret tillegges ansvaret for den 
praktiske gjennomføringen av 
folkeavstemningen. 

4. Stemmeretten følger vilkårene for 
stemmerett ved fylkestingsvalg og 
kommunestyrevalg (valgloven § 2-2, (1) og 
(2)). I tillegg har alle som fyller 17 år i løpet 
av valgåret (født 1999) stemmerett så fremt 
de for øvrig fyller vilkårene. Skjæringsdatoen 
for borgere i et annet nordisk land settes til 
31. oktober 2015. For å utøve stemmeretten 
må velgeren være innført i manntallet i 
kommunen avstemningen gjelder. 

5. Det skal innhentes et manntall som 
inneholder alle stemmeberettigede pr. 31. 
oktober 2015.  

6. Dersom Kommunal – og 
moderniseringsdepartementet samtykker i 
at kommunene kan bruke manntallsdelen av 
det elektroniske valgsystemet (EVA) sendes 
det ut valgkort til alle som står oppført i 
manntallet, på samme måte som ved 
ordinære valg. Hvis ikke delegeres det til 
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Møtedato:   29.10.15    Sak 106/15 
Kommunereform:  Gausdal, 
Lillehammer, Øyer og Ringebu – 

valgstyret å vurdere om det likevel er mulig 
og hensiktsmessig å produsere og sende ut 
valgkort. Valgstyret skal uansett legge ut 
manntallet til offentlig høring i tråd med 
valglovens § 2-6 og behandle krav om 
retting i tråd med valglovens § 2-7 og § 2-8. 

7. Valgstyret delegeres fullmakt til å bestemme 
den endelige utformingen av stemmesedler, 
likevel slik at stemmesedlene er like i de fire 
kommunene. 

8. Det skal legges til rette for 
forhåndsstemmegivning i perioden 
21.12.2015-8.1.2016. Valgstyret oppnevner 
stemmemottakere og legger til rette for 
forhåndsstemmegivning i tråd med 
valglovens § 8-2 til § 8-5. 

9. Valgstyret delegeres fullmakt til å utarbeide 
en prosedyre for poststemmegivning i 
samme periode som 
forhåndsstemmegivning. Prosedyren må 
være den samme i de fire kommunene. 

10. Valgstyret bestemmer hvor 
stemmegivningen på valgdagen skal foregå, 
fastsetter tiden for stemmegivning og 
oppnevner stemmestyrer. 

11. Bestemmelsene i kapittel 10 i valgloven om 
godkjenning av stemmesedler, opptelling og 
protokollering legges til grunn så langt det 
er relevant. 

12. Valgstyret utarbeider en prosedyre for å 
behandle eventuelle klager på 
avstemningen, herunder avklare ekstern 
ankeinstans. Prosedyren må være den 
samme i de fire kommunene. 

13. Det forutsettes likelydende vedtak i de fire 
kommunene. 

1. Kommunestyret vedtar å fullføre areidet 
med intensjonsplanen i samsvar med 
fremdriftsplanen, herunder behandling i 
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fullføring av intensjonsplan og avslutning 
av prosessen 
 
 
 
 
Møtedato:   26.11.15    Sak 125/15 
Kommunereform:  Intensjonsplan 
Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer 

kommunestyret 26.11.2015. 
2. Etter behandling av intensjonsplanen 

avsluttes kommunereformprosessen. 
3. Folkeavstemmingen 10.01.2016 avlyses. 
4. Sluttrapport for kommunereformprosessen 

legges frem for kommunestyret. 
1. Kommunestyret tar intensjonsplanen versjon 

9, datert 10.11.2015, til orientering. 
2. Intensjonsplanen versjon 9 vil inngå i 

Ringebu kommunes rapportering til 
Fylkesmannen. 

Nye saker pr. 31.12.2015    

Møtedato:   01.09.15    Sak 079/15 
Folkevalgtprogram 2015 - 2019 

3. Folkevalgtopplæringen evalueres etter ett 
år. 

Rådmann Pr. 31.12.15:  Evaluering høsten 2016. 
 
 

Møtedato:   19.10.15    Sak 089/15 
Kommunereform – utredning midtdalen 
– organisering og videre prosess frem 
mot endelig vedtak 
Møtedato:  27.10.15    Sak 104/15 
Kommunereform – utredning midtdalen 
– organisering og videre prosess frem 
mot endelig vedtak – forankring i nytt 
kommunestyre 

4. Saken legges frem for det nye 
kommunestyret etter konstituering for 
stadfesting av prosessen. 

 
Kommunestyrets vedtak i kommunestyresak 
089/15 i møte 19.10.2015 forelå. 

1. Kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og 
Ringebu går sammen i prosess for å se på 
muligheten for å danne en ny kommune. 

2. Det tas sikte på likelydende vedtak i de tre 
kommunestyrene forsommeren 2016 (juni). 

3. Organisering, fremdrift og 
utredningsprosess gjennomføres slik det 
fremgår av vedlagte prosjektplan. 

4. Det delegeres til rådmennene å opprette og 
bemanne et prosjektsekretariat i tråd med 
intensjonene i saken og innenfor rammen av 
de ressursene som er stilt til rådighet for 
arbeidet. 

5. Kommunestyret delegerer til formannskapet 
å vedta organisering av kommunens videre 
arbeid med kommunereformen (i fht begge 
samarbeidskonstellasjoner). 

Rådmann Pr. 31.12.15:  Arbeid pågår, med folkeavstemming planlagt 22.05.2016. 
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2. VEDTAK FATTET  I  FORMANNSKAPET 

    

Møtedato:  22.01.15   Sak 002/15 
Delegasjonsreglementet – utkast til 
dokument 

Utkastet sendes til utvalgene til uttalelse og 
innspill før videre behandling 

Rådmann Pr. 30.04.15:  Forberedelse til utvalg pågår. 
Pr. 31.08.15:  Det er ikke lagt frem sak for utvalgene ennå. 
Pr. 31.12.15:  Uendret status. 
 

Møtedato:  19.02.15   Sak 011/15 
Stiftelsen Ringebu Prestegard – politisk 
representasjon i styret 

Saken utsettes. Rådmann Pr. 30.04.15:   Ble vedtatt utsatt til neste valgperiode. 
Pr. 31.12.15:  Avklart i k-sak 113/15. 
Sak utgår. 

Møtedato:  25.06.15   Sak 066/15 
Økonomiplan 2016-2019, 
styringssignaler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formannskapet gir følgende føringer for 
økonomiplanarbeidet for perioden 2016-2019: 
1. Kommuneplanens samfunnsdel er førende 

for prioriteringene i økonomiplanen. 
2. De tidligere vedtatte handlingsreglene 

legges til grunn, men for inneværende 
periode reduseres målet for netto 
driftsresultat til 1%. 

3. Signaler og innspill framkommet på 
Dialogkonferansen den 09.06.2015 tas med i 
det videre arbeidet. 

4. Den generelle reduksjonen i rammene for 
tjenesteenhetene følges opp med 
samarbeidskommunene for de 
interkommunale ordningene. 

5. Det innhentes sammenligningstall fra 
nabokommuner nord- og sørover for nivå og 
innretning på eiendomsskatt, agvifter og 
gebyrer. 

6. Det seg på mulighetene for å ilegge 
eiendomsskatt på ubebygde tomter, og 
nivået på brunnfradrag vurderes. 

7. Det ses på muligheten for salg av 
kommunale eiendommer. 

8. Det tas en gjennomgang av administrative 
kostnader i kommunen. 

9. Nivå og standard på kommunale tjenester 
vurderes med tanke på hva som er «godt 

Rådmann 
Jan Magne Langseth 

Pr. 31.08.15:  Arbeidet følger oppsatt fremdriftsplan. 
Pr. 31.12.15:  Økonomiplan vedtatt i k-sak 116/15 i møte 26.11.2015. 
Sak utgår. 
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Møtedato:  21.08.15   Sak 072/15 
Økonomiplan 2016-2019, status og 
framdrift 
 
 
 
 
 
 
Møtedato:   10.09.15    Sak 87/15 
Økonomiplan 2016 – 2019 – 
Arbeidsmøte 
 
Møtedato:   17.09.15    Sak 100/15 
Økonomiplan 2016 – 2019 – 
Arbeidsmøte 2 
 
Møtedato:   24.09.15    Sak 103/15 
 
 
Møtedato:  08.10.15    Sak 109/15 

nok». 
10. Administrasjonen bes legge frem et enkelt 

12-års investeringsprogram.  Det vurderes 
redusert investeringstakt. 

Administrasjonen tar med signaler fra 
diskusjonen i møtet i det videre arbeidet. 
 
Formannskapet tar status og framdriftsplan til 
etterretning, og velger følgende arbeidsform iht 
rådmannens hovedalternativ 1: 
Formannskapet står for utarbeidelsen av 
balansert forslag til økonomiplan og årsbudsjett 
med innspill, underlag og 
konsekvensberegninger fra administrasjonen 
underveis (slik det har vært praktisert tidligere). 

Administrasjonen arbeider videre med føringer 
og signaler for økonomiplanperioden. 
 
 
Administrasjonen ferdigstiller forslag til 
økonomiplan for behandling i formannskapet 
24.09.2015, basert på signaler gitt i møtet. 
 
Saken utsettes til formannskapets møte 
08.10.2015. 
 
Formannskapet anbefaler nytt formannskap å 
gjøre slik innstilling: 
«Økonomiplan 2016 – 2019 vedtas i tråd med 
formannskapets innstilling». 

Nye saker pr. 31.12.15    

    

    

    

    

3. VEDTAK  FATTET  I  UTVALG  FOR  PLAN  OG  TEKNISK 
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4. VEDTAK  FATTET  I  UTVALG  FOR  MILJØ, UTMARK  OG  LANDBRUK 
    

5. VEDTAK  FATTET  I  LEVEKÅRSUTVALGET 
    

 


