
 
 

 Nord-Fron Sør-Fron Ringebu 
 kommune kommune kommune 
 
 

Referat fra møte på Spidsbergseter på Ringebufjellet 
torsdag 18. februar 2016 kl. 16.30 - 17.10 
 

Til stede: Rune Støstad Nord-Fron kommune 
 Olav Røssum Nord-Fron kommune Kom ca. 16.50. 
 Ole Tvete Muriteigen Sør-Fron kommune 
 Arne Bredeveien Sør-Fron kommune 
 Jan Reinert Rasmussen Sør-Fron kommune 
 Arne Fossmo Ringebu kommune 
 Erik Odlo Ringebu kommune 
 
 

Tema 5: Referatet fra møte 1, torsdag 11. februar 2016, ble godkjent. 
 
 

Tema 6: Antall representanter i kommunestyret. 
 Som vedlegg til referatet fra møte 1 hadde Rasmussen utarbeidet en 

oversikt for alle de 22 norske kommunene som i dag har mellom 12000 
og 16000 innbyggere. Disse kommunestyrene varierte mellom 27 og 
43, med et snitt på 32,27. 

 Kommuneloven krever minimum 27 kommunestyrerepresentanter når 
en sammenslått kommune blir så folkerik som det vi diskuterer blir. 

 "Småpartier" sin mulighet til å komme inn i kommunestyret øker jo flere 
representanter det blir. Samtidig øker kostnadene, og det må stilles 
spørsmål med om økt antall er effektivt. I den "gamle" kommuneloven 
var det forutsatt at antall formannskapsmedlemmer blir ca 1/4 av 
antallet kommunestyrerepresentanter. 

 Konklusjon:  35 representanter i kommunestyret. 
 
 

Tema 7: Antall representanter i formannskapet. 
 "Småpartier" sin mulighet til å komme inn i formannskapet øker jo flere 

kommunestyrerepresentanter det blir. I den "gamle" kommuneloven var 
det forutsatt at antall formannskapsmedlemmer blir ca 1/4 av antallet 
kommunestyrerepresentanter. 

 Konklusjon:  9 representanter i formannskapet. 
 
 

Tema 8: Antall hovedutvalg. 
 Det er tidligere blitt forutsatt at den nye kommunen skal organiseres 

etter hovedutvalgsmodellen. Altså med hovedutvalg som får ulike 
politiske hovedoppdrag, og dermed skal ikke komitémodellen brukes. 

 Hvilke hovedutvalg som skal oppnevnes fastsettes ikke nå, men felles-
nemnden bør ta stilling til det før oppstarten av den nye kommunen. 

 Konklusjon:  Mellom 3 og 5 faste hovedutvalg. 



Tema   9: Antall representanter i hovedutvalgene. 
 I og for seg kan faste hovedutvalg ha et ulikt antall medlemmer. Likevel 

kom det frem i diskusjonen at en så for seg et likt antall medlemmer i 
alle utvalgene.  

 Det ble nevnt mulighet for / ønske om at f.eks. hovedutvalgslederne 
også burde være med i formannskapet, men det ble ikke trukket noen 
konklusjon om dette. 

 Konklusjon:  9 representanter i hvert hovedutvalg. 
 
 

Tema 10: Antall representanter i kontrollutvalget. 
 For at kontrollutvalget skal være "operativt" bør det verken være for 

stort eller for lite. Minst 1 fast representant må være kommunestyre-
medlem uten andre politiske verv i kommunale organ med beslutnings-
myndighet. Ingen av medlemmene eller varamedlemmene kan være 
ansatt i den nye kommunen. Utvalget skal ikke drive politikk, kun utøve 
kontroll på vegne av kommunestyret. 

 Konklusjon: 5 representanter i kontrollutvalget. 
 
 

Tema 11: Antall representanter i fellesnemnden. 
 I det første møtet blle det orientert om inndelingsloven. Det ble da også 

lagt vekt på fellesnemnden og dens sammensetting. § 26 gir regler om 
sammensetting. Den fastslår at nemnden bør "speile" innbyggertallet til 
de aktuelle kommunene, dog slik at hver kommune minimum må ha 3 
medlemmer. En kan bli enig om annen fordeling. Nemndsmedlemmer 
må være faste kommunestyrerepresentanter i de eksisterende 
kommunestyrene. Kommunene må bli enige om antall medlemmer i 
nemnden, og eventuelt om at nemnden skal ha annen sammensetting 
enn det § 26 forutsetter. 

 Dersom innbyggertallet legges til grunn viser tabellen under hvor 
mange nemndsmedlemmer den enkelte kommunen skal ha etter § 26: 
Antall Nord-Fron Sør-Fron Ringebu Merknad 

  9 3 3 3 Nord-Fron "mister" 1 til Sør-Fron 
pga. "sikringsregel om 3". 

11 5 3 3 Ringebu "mister" 1 til Sør-Fron 
pga. "sikringsregel om 3". 

13 6 3 4  

15 7 3 5  

17 7 4 6  

 Konklusjon:  15 representanter i fellesnemnden. 5 fra hver av 
kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu. 

 
 

  Merknad: På forhandlingsutvalgsmøte torsdag 25. februar 2016 ble 
det enighet om en annen fordeling. Nemnden skal ha 17 
medlemmer som fordeles etter inndelingslovens § 26, 
dvs. 7 fra Nord-Fron, 4 fra Sør-Fron og 6 fra Ringebu. 

 
 
 

Hundorp, 27. februar 2016 
 
 

Jan Reinert Rasmussen 
rådmann i Sør-Fron kommune 


