
Innkalling 
til 

felles prosjektgruppemøte om kommunereformen  
i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. 

 
Møtetid: 03.03.2016 kl. 8.00 – 13.20  

 

Til stede:  
Ole Tvete Muriteigen, Arne Fossmo, Rune Støstad (ordførere) 
Per H. Lervåg, Jan Reinert Rasmussen (rådmenn) 
Tom Nøvik, Britt Åse Høyesveen, Anne Holsbrekken (sekretariat) 
Ragnar Jacobsen (H, Nord-Fron), Erik Odlo (SP, Ringebu), Arne Bredeveien (AP, Sør-Fron) 
Torill Beitdokken, Tone Berntsen, Ranveig Kvalvik (tillitsvalgte) 
Forfall:  Arne Sandbu (rådmann)  

 

Notat skrevet av:  
Anne Holsbrekken 

 Dato:  
03.03.2016 

Møteleder:  
Ole Tvete Muriteigen 
 

Saksnr. Referat:  
Jan Reinert Rasmussen  orienterte. 
Elektronisk stemmegivning: 
Quest back ikke sikkert nok, og kan ikke benyttes til formålet nå. 
Konkludert med at det ikke er forsvarlig å ha elektronisk 
stemmegivning, når man skal ha det i kombinasjon med manuell 
stemmegivning, og når vi ikke har lengre tid til rådighet til 
forberedelse. Jfr notat. 
 
Politisk representasjon: 
35 i kommunestyret 
9 i formannskapet 
Hovedutvalgsmodellen, mellom 3 og 5 faste utvalg, 9 rep i hvert 
hovedutvalg 
5 rep i kontrollutvalget 
Fellesnemnda: 17 medlemmer jfr enighet i intensjonsplanen. 
Jfr notat fra Jan Reinert Rasmussen  
 

1. Orientering om eventuell 
elektronisk 
stemmegivning og 
referat om politisk 
representasjon  

2. Forhandlinger om 
innhold i 
intensjonsplanen 
fortsetter  

 
• Visjon, verdier og mål 
må bearbeides i fellesskap 
• Målform 
• Gjennomgang av gul 

Gjennomgang pkt 8: 
Utmarksforvaltning: 
Nytt pkt eller utdyping av eksisterende:  
mer vekt på utmarksforvaltning med utgangspunkt i Fylkesmannens 
notat til departementet.  
Nye oppgaver for kommunen: 
Nytt hovedpunkt settes inn: intensjon om nye oppgaver for den nye 
kommunen, hvilke muligheter har vi som ei ny og større kommune. 
Formuleres av ordførerne i fellesskap.  



og delvis rød skrift 
• Konsekvenser for 
ansatte 
• Økonomi (avgifter, 
betalingssatser, 
eiendomsskatt mv) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formen på planen med eller uten rammer: 
En endelig versjon med de nødvendige forklaringer, justeres og 
renskrives av sekretariatet. 
 
Endre overskrift pkt 8.4 
Kirkelig fellesråd endres til: Den norske kirke og andre trossamfunn 
 
Landbruk/næringsutvikling:  
Eksisterende tilskuddsordninger i landbruket ønskes videreført . 
 
Kultur/frivillighet:  
Utdype dette mer. 
 
Gjennomgang av pkt 7: 
 
Viktig at det blir samsvar mellom punktene, kommunesammenslåing 
i seg selv skal ikke føre til forringede tjenester. 
Skole og barnehage: 
Understreke: Torill Beitdokken får i oppdrag å komme med ei 
formulering. 
  
Gjennomgang av pkt 6 
Prosentfordelinga er i rettesnor, samling av fagmiljøene er viktigere 
enn nøyaktig fordeling. 
 
6.3 uendra 
6.4 Flertallet i forhandlingsutvalget anbefaler oppstart av ny 
kommune fra 01.01.2019. 
Ordfører i Sør-Fron ønsker protokollert i referatet at han ikke er enig 
i dette, og heller ønsker oppstart av ny kommune fra 01.01.2020.   
Justere teksten: Janke retter opp og formulerer 
6.4.2 sekretariatet vurder om det skal legges inn noe tekst om 
innbyggerundersøkelsen her, eventuelt tas inn i innledningen og 
formulere en tekst om involvering her. Sekretariatet lager forslag. 
 
Gjennomgang av pkt 5. 
Eiendomsskatt og avgiftsnivået formuleringer rundt dette ble 
debattert. 
Konklusjon: 
Avgiftsnivå og betalingssatser skal harmoniseres og være likt i hele 
den nye kommunen. 
Ta inn en formulering om at kommunen har intensjon om å holde 
eiendomsskatten og avgifter på et lavt nivå.  
Tabellen kan legges som et vedlegg, og ikke inn i selve avtalen. 
Formulering fra Rune Støstad, brukes som grunnlag for ny tekst, 
sekretariatet formulerer. 



Må synliggjøre kr 2-300 mill jfr forslag om nytt inntektsystem. Janke 
formulerer et forslag. 
 
Gjennomgang av pkt 4: 
Forslag til formuleringer av mål  oversendt fra Rune Støstad.  
Trekke fram at vi vil bli/være attraktive. 
Mål om 15 000 innbyggere innen 2030. 
Ble enige om formuleringer som nå er lagt inn i teksten. 
 
Mål:  
Være pådrivere for nye arbeidsplasser og aktiv medspillere for 
utvikling av eksisterende næringsliv. 
Være en god og attraktiv arbeidsgiver 
 
Målform:  
 
Nytt pkt 6.5:  
Den nye kommunen skal være språknøytral Lov om målbruk i 
offentlig tjeneste gjelder, samt god forvaltningsskikk som fortsatt 
skal gjelde.  
 

3. Eventuelt Eventueltsak 1: 
Forslag sekretariatet: 
Trekke fram noen punkt i hovedbudskapet som skal brukes som 
spydspisser i formidlingen ut 
 
Konklusjon: 
Ordførerne formulerer dette i fellesskap. 
Sekretariat: Utarbeide ny informasjonsfolder om budskapet som 
ønskes formidlet og praktisk informasjon til alle innbyggerne om 
avstemming.  
 
Bør skille mellom faktainformasjon og politisk 
hovedbudskap/begrunnelse for sammenslåing. 
 
Eventueltsak 2: 
Vi skal besvare fylkesmannens brev med begrunnelser og forklaring 
på hvordan vi vil løse de kommunale oppgavene ved å bestå som 
egne kommuner. Bør dette være med i intensjonsplanen, eller skal 
det være en redegjørelse som hver kommune gjør hver for seg? 
 
Konklusjon:  
Kommunene må gjøre dette hver for seg, men må kommuniseres ut 
til innbyggerne som en del av grunnlaget for avstemming. 
 
Eventueltsak 3: 
Spørsmål om Arild Stana skal delta 5. april på felles 



kommunestyresamling. 
Konklusjon:  
Enighet om at han deltar og bidrar til gjennomgang av 
intensjonsplanen. 
Rune Støstad skal være ordstyrer på felles kommunestyremøte. 
 
Eventueltsak 4: 
Digitalisering av den nye kommunen, det er lyst ut midler fra 
Kommunal og moderniseringsdepartementet i dag.  
Konklusjon: 
Sør-Fron kommune fikk i oppdrag å Sekretariatet får i oppdrag å 
formulere en søknad på vegne av de tre kommunene.   
 
Eventueltsak 5: 
Tillitsvalgte meldte seg til å lede neste møte i forhandlingsutvalget 
10. mars.  
 
 
 
 

 
 

 
Med hilsen  
 
Anne Holsbrekken 
Sekr. 


