
RINGEBU KOMMUNE 
 

 
 

  Vår referanse 
  12/1438- 16/8414 
  FA - C83 
   
   
Vår saksbehandler:   
Per H. Lervåg tlf. 61283002  

 
 

Kommunereform - oppfølging av rådgivende folkeavstemning 
 

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato 

Formannskapet 053/16 02.06.2016 

Kommunestyret 058/16 14.06.2016 

 
Dokumenter vedlagt saken 
Fylkesmannens forventninger til og vurderinger av kommunenes kommunereformvedtak 
 
Forslag til innstilling 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 

 
Møtebehandling fra Formannskapet 02.06.2016 
 
FOR - behandling: 
Formannskapet fremmet styringsgruppas anbefaling som innstilling: 
 

1. Kommunestyret viser til utredningsarbeid med intensjonsplan, forutgående 
innbyggerundersøkelse og avholdt folkeavstemning 22. mai vedr sammenslåing av 
kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu. 

2. Kommunestyret konstaterer at grunnlaget for sammenslåing ikke er til stede, og at 
prosessen avsluttes. Kommunestyret stemmer nei til sammenslåing. 

3. Kommunestyret legger til grunn at de gjennomførte prosessene gir grunnlag for styrka 
samarbeid framover. 

 
Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling. 
 
FOR-053/16 Vedtak: 
Innstilling 

1. Kommunestyret viser til utredningsarbeid med intensjonsplan, forutgående 
innbyggerundersøkelse og avholdt folkeavstemning 22. mai vedr sammenslåing av 
kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu. 

2. Kommunestyret konstaterer at grunnlaget for sammenslåing ikke er til stede, og at 
prosessen avsluttes. Kommunestyret stemmer nei til sammenslåing. 

3. Kommunestyret legger til grunn at de gjennomførte prosessene gir grunnlag for styrka 



samarbeid framover. 
 
 
  



Saksopplysninger  

Det vises til tidligere saker om kommunens arbeid med kommunereformen. Arbeidet med 
intensjonsplan for sammenslåing av Nord-Fron kommune, Sør-Fron kommune og Ringebu kommune 
til en ny Midt-Gudbrandsdal kommune ble sluttført i begynnelsen av april. Intensjonsplanen er 
distribuert til alle husstander, og har ellers vært tilgjengelig på nettsidene. Planen ble gjennomgått på 
felles åpent møte 27. april på Harpefoss. 
 
Kommunestyret behandlet intensjonsplanen på møte 26.04. og fattet i K-sak 31/16 følgende vedtak: 
 
«Kommunestyret vedtar framforhandlet forslag til intensjonsplan som grunnlag for rådgivende 
folkeavstemning søndag 22. mai 2016.» 
 
Rådgivende folkeavstemning ble avholdt søndag 22. mai i tråd med planen. 

 

Valgstyret godkjente samme dag protokollen for den rådgivende folkeavstemningen.  

Det var en valgdeltakelse på 54,8 % av stemmeberettigede, herunder ungdom mellom 16 og 18 år.  
 
Folkeavstemningen viste følgende resultat: 
 
NEI:    74,3 % 
JA:      25,7 % 
 
Styringsgruppen for kommunereformen skal drøfte resultatet i møte 02.06.. Resultatet av 
styringsgruppens konklusjon må følges opp i etterfølgende formannskapsmøte, med utforming av 
innstilling til kommunestyret.  
 
Vurdering: 
Rådmannen viser til resultatet av folkeavstemningen, som politisk ledelse må trekke konklusjoner fra.  
 
Det er berammet felles kommunestyremøte 28. juni for oppfølging, dersom kommunene velger å gå 
videre med planer om sammenslåing til en ny kommune.  
 
Dersom det ikke oppfattes å være grunnlag for å gå videre med planer for kommunesammenslåing, 
må det gjøres et arbeid for å ferdigstille svar til fylkesmannen i henhold til bestilling. Dette er i likhet 
med arbeidet med intensjonsplanen et politisk ansvar, der administrasjonen kan bistå.  
 

 
 
 


