
FELLES KOMMUNESTYRESAMLING 18.02.16 

 

 

MØTETIDSPUNKT: Torsdag 18. februar 2016 kl. 1700-2000 

MØTESTED: Spidsbergseter  

MØTEDELTAKERE: Ordførere, varaordførere, kommunestyrerepresentanter i alle 3 

kommuner. 2 hovedtillitsvalgte fra hver kommune, rådmenn fra alle 3 kommuner og 

sekretariatet. Foredragsholdere.  

 

Foredragene og møteinnholdet ble videooverført. Se link på 

www.gudbrandsdal.kommune.no. eller 

http://ringebu.kommunetv.no/bruker/pages/?bid=1&clipid=67&sid=3063 

 

 

NR SAK 

1 Velkommen 
 
Ordfører Arne Fossmo ønsket velkommen og ga ordet til møteleder ordfører 
Rune Støstad.  
 

2 Innlegg fra Østlandsforskning v/Per Olav Lund 
 
Presentasjonen ligger vedlagt.  
 

3 Inspirasjonsforedrag v/ ordfører i Spydeberg kommune, Petter Schou 
 
Presentasjonen ligger vedlagt.  
 

4 Nytt inntektssystem v/KS regiondirektør i Hedmark og Oppland, Trond Lesjø 
 
Presentasjonen ligger vedlagt. 
 

5 Status i intensjonsplanen, med drøfting rundt mål, visjon og verdier 
 
Ordfører Ole T. Muriteigen gikk i gjennom status i arbeidet og hovedlinjene i 
foreløpig intensjonsplan. Presentasjonen ligger vedlagt.  
 
Kommunestyremedlemmene ble invitert til generell drøfting rundt tema navn, 
visjon og verdier: 

 Ikke Gudbrandsdalen som del av dette.  

 Arbeid, trygghet og velferd i midt-dalen.  

 Skape noe nytt! 

 Gudbrandsdal kommune – det er midt-dalen som har fremmet navnet 
Gudbrandsdalen hele tiden (ikke nasjonsalparkriket og 
lillhammerregionen) 

 Tiltrekkende og inspirerende (på nynorsk!) 

 Der du ønsker å bo, der det er godt å bo – skape arbeidsplasser  

http://www.gudbrandsdal.kommune.no/
http://ringebu.kommunetv.no/bruker/pages/?bid=1&clipid=67&sid=3063


 Verdiene til Ringebu er veldig gode! 

 Der osten er raud vil eg bu til eg er dau.  

 Midt-gudbrandsdalen – i tida for framtida.  

 Gudbrandsdalsnavnet – kommer til å løfte både oss og hele 
gudbrandsdalen. Et varemerke vi bør dyrke.  

 En kjærlighet til dalen. 

 Kommunevåpen: Klubben til Koldbein – slagkraftig kommune. Et godt 
bilde som tar med historien.  

 Gudbrandsdalen for alle penga! 

 Fokus på tjenesteytingen.  
 

6 Felles drøfting i sak rundt folkeavstemming 
 
Debatt rundt elektronisk avstemming, etter innspill frå Spydeberg kommune. 
Flere peker på fordeler ved elektronisk avstemming. I tillegg blir det pekt på 
behovet for at alle skal kunne stemme. En løsning kan være å åpne for at 
begge stemmemåtene (ordinær og elektronisk) godtas.  
 

7 Felles drøfting i sak rundt nytt inntektssystem 
 
Kommunene arbeider med felles høringsuttalelse til regjeringens 
høringsutkast om nytt inntektssystem.  
 
Representanter fra Ringebu kommune er opptatt av at det formidles en 
skepsis til at inntektssystemet brukes som pressmiddel for å få til en 
kommunesammenslåing og ønsker at det kommer med et tillegg i 
høringssvaret. 
 

8 Avslutning 
 
Ordfører Arne Fossmo takket for møtet. 

 

 

Vedlegg: 

 Presentasjon fra Østlandskforskning 

 Presentasjon fra Spydeberg kommune 

 Presentasjon fra KS 

 Presentasjon fra ordførere 


