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KOMMUNEREFORMARBEID I RINGEBU, SØR-FRON OG NORD-FRON – møte med Statsråd 
Jan Tore Sanner, Dale-Gudbrands gård på Hundorp, 9. januar 2016 

 

 

Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner ønsker statsråd Jan Tore Sanner velkommen til 

møte på Dale Gudbrands gård 9. februar kl 1300-1500.  

Styringsgruppene for kommunereformarbeidet i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron møter på 

møtet. Det arbeides nå med en intensjonsplan for en mulig ny kommune midt i 

Gudbrandsdalen, fra 1. januar 2019 eller 1. januar 2020.  

Arbeidet er godt i gang, men i det videre arbeidet blir det svært viktig å synliggjøre at en ny 

kommune vil skape nye muligheter for vekst og utvikling i vårt område. 

Dett er m.a. godt bekreftet gjennom innspill, spørsmål og tilbakemeldinger fra folkemøter i 

alle 3 kommunene første uken i februar. 

Vi viser til vårt positive møte i Oslo 8. desember, og drøftingen rundt temaene i møtet. Vi 

ønsker å fortsette denne dialogen i møtet 9. februar, i tillegg til spørsmål fra de andre 

møtedeltakerne. Noen stikkord rundt hovedtemaene: 

 Rovdyr, fjell- og utmarksforvaltning. Lokal forvaltning og forenkling. Viser her til 

Fylkesmannens notat av 3. februar 2016). I tillegg spiller vi gjerne inn at oppnevning av 

rovviltnemnd, villreinnemnd, nasjonalparkstyrer, m.m. kan skje lokalt i en ny kommune (i 

dag er det eksempelvis MD som oppnevner rovviltnemda etter forslag fra 

fylkeskommunen). 

 Bompenger og plassering av bommer etter åpning av ny E6 gjennom Gudbrandsdalen.  

Plassering av bommer er planlagt til å følge dagens kommunegrenser. Vårt utgangspunkt 

har vært at en ny kommune skulle bli «bomfri». Bompengefinansieringen er sentral i E6-

finansieringen, og tas bommene vekk i sin helhet, vil det kreve økt statlig 

finansieringsandel. Vi har også fått innspill om at belastningen kan «skyvd» over på 

andre. Spørsmål inn i en videre dialog må bli om plasseringen kan revurderes, og om det 

er rom for ordninger som tar lokale hensyn innenfor nye kommunegrenser (bom på 

gammel E6/»Gudbrandsdalsvegen», rabattordninger, m.m.). 

 Regionale utviklingsoppgaver. Midler og oppgaver som i dag ivaretas gjennom 

regionrådet (partnerskapssamarbeid med fylkeskommunen) mener vi må overføres til en 

ny kommune. Andre, aktuelle midler kan være: Innovasjon Norge og skjønnsmidler. 



 Statlige arbeidsplasser innen utmarksforvaltning (Miljødirektoratet - 

nasjonalparkseksjonen og friluftseksjonen, besøks- og nasjonalparkstrategi, m.m.). 

Kompetansesenter for flom, ras og skred. 

 Fengselsetablering i Gudbrandsdalen.  

 Næringslivet – rammebetingelser: Differensiert arbeidsgiveravgift. Offentlig  støtte til 

videreutvikling av kulturbasert næringsutvikling som f.eks Peer Gynt ved Gålåvatnet, 

Pilegrimsleden, bygging av idrettsanlegg og arrangement som skaper ringvirkninger. 

Reiseliv, lokalmat og annen næring i tilknytning til landbruk og skogbruk. 

 Jakt og fiskerettigheter, organisering av fjellstyrene. Viser til brev fra ordførerne til 

Statsråden av 7. januar 2016. 

Nytt inntektssystem for kommunene. Her vil kommunene komme med felles 

høringsuttalelse. 

 


