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Forslag til innstilling 

1. Kommunestyret tar intensjonsplanen versjon 9, datert 10.11.2015, til orientering. 
 

2. Intensjonsplanen versjon 9 vil inngå i Ringebu kommunes rapportering til Fylkesmannen. 

 
 

 
Møtebehandling fra Formannskapet 17.11.2015 
 
FOR - behandling: 
Enstemmig vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 

 
FOR-119/15 Vedtak: 
Forslag til innstilling 

1. Kommunestyret tar intensjonsplanen versjon 9, datert 10.11.2015, til orientering. 
 

2. Intensjonsplanen versjon 9 vil inngå i Ringebu kommunes rapportering til Fylkesmannen. 

 
 
Møtebehandling fra Kommunestyret 26.11.2015 
 



KOM - behandling: 
Enstemmig vedtatt som ny innstilling fra formannskapet. 

 
KOM-125/15 Vedtak: 

1. Kommunestyret tar intensjonsplanen versjon 9, datert 10.11.2015, til orientering. 
 

2. Intensjonsplanen versjon 9 vil inngå i Ringebu kommunes rapportering til Fylkesmannen. 

 
 
  



Saksopplysninger 
 
Sammendrag: 

Før formell avslutning av kommunereformprosessen i denne omgang, er det vedtatt å fullføre 
arbeidet med intensjonsplanen. Det foreslås at kommunestyret tar intensjonsplanen versjon 9 til 
orientering. Intensjonsplanen vil inngå i Ringebu kommunes rapportering til Fylkesmannen. 
 
Saksutredning: 

Innledning 

I K-sak 106/15 i møte 29.10.15 fattet kommunestyret følgende vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar å fullføre arbeidet med intensjonsplanen i samsvar med 
framdriftsplanen, herunder behandling i kommunestyret 26.11.2015 

2. Etter behandling av intensjonsplanen avsluttes kommunereformprosessen. 
3. Folkeavstemningen 10.01.2016 avlyses 
4. Sluttrapport for kommunereformprosessen legges fram for kommunestyret. 

 

Kommunestyrene i Gausdal, Lillehammer og Øyer fattet i utgangspunktet likelydende vedtak, men 
likevel slik at ordene «i denne omgang» var føyd til i vedtakets punkt 2. 
 
Opplegg for arbeidet med intensjonsplanen 

I K-sak 54/15 i møte 24.06.15 ble det fattet vedtak om utarbeiding av en intensjonsplan for å slå 
sammen de fire kommunene, det var denne som skulle legges ut til folkeavstemning i de berørte 
kommunene.  
 
I perioden fra 20.08. – 29.10. har det vært to kommunestyreverksteder, prosjekt- og 
styringsgruppemøter der ulike deler av innholdet i intensjonsplanen har vært i fokus. Etter 
samlingene er innspillene bearbeidet og nye versjoner av intensjonsplanen er fortløpende 
utarbeidet. Prosess og involvering for å oppnå størst mulig eierskap til innholdet i intensjonsplanen, 
har vært prioritert. Prosessen har vært god og konstruktiv, basert på åpenhet og gjensidig tillit. 
 
Rapportene som fagfolk og tillitsvalgte i de fire kommunene har vært engasjert i utarbeidingen av, 
har gitt nyttige innspill i arbeidet med intensjonsplanen. Tilsvarende gjelder innspill i innbyggermøter 
og innbyggerundersøkelser. Spørsmål vedrørende spesielle rettigheter for blant annet småviltjakt, 
rettigheter som innenbygdsboende til jakt på elg, hjort m.fl og fjellstyrestrukturen er drøftet med 
politisk ledelse i aktuelle departement. Det foreligger positive svar på de problemstillingene som er 
reist. 
 
Intensjonsplanen versjon 9 

Intensjonsplanen foreligger i to versjoner, en uten og en med rammekommentarer, begge er vedlagt 
saken. Rammekommentarene gir forklaringer og utfyllende informasjon til leserne, i tillegg til å gi 
synspunkter på prosessen rundt enkelte elementer i planen. Det er viktig for ettertiden at begge 
versjonene er tilgjengelige.  
 
Intensjonsplanen slik den nå foreligger svarer på de fire kommunenes hensikt med å etablere en ny 



kommune. De felles forutsetningene som ligger til grunn for etableringen er gjennomdrøftet og satt 
opp i fem punkter. Visjon både fram til ikrafttreden av ny kommune og en litt mindre bearbeidet 
visjon for perioden etterpå, er formulert. Det er satt opp mål tilknyttet kommunens fem roller; 
tjenesteyter-, myndighetsutøver-, samfunnsutvikler- og arbeidsgiverrollen og kommunen som 
demokratisk arena. Viktige enkeltbestemmelser er konkretisert, mens andre er henvist til avklaring i 
senere faser. Tjenestetilbudet og utviklingen av de kommunale tjenestene er konkretisert på et 
hensiktsmessig nivå. Det er tatt stilling til at innbyggerne skal få dekket sine behov for kommunale 
tjenester innenfor sitt naturlige nærområde. Samfunns- og næringsutviklerrollen er viet et eget 
kapitel i intensjonsplanen. De to siste kapitlene omhandler gjennomføring av 
kommunesammenslutningen og folkeavstemningen og prosessen videre. 
 
Vurdering 
 
Versjon 9 av intensjonsplanen representerer et konkret resultat av det politiske arbeidet som har 
pågått de siste månedene.  

Slik rådmannen ser det er intensjonsplanen et godt grunnlag for hver kommunes svar til 
fylkesmannen etter «nabopraten» som alle kommuner skal ha.  

 

For Ringebu kommunes del vil nylig oppstartet prosess med utredning av én ny midtdalskommune 
også stå sentralt i rapportering til fylkesmannen når den tid kommer.  

 
 
 


