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Referat fra møte - rådmenn og sekretariat 
Kommunereform Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu 
 
Sted: Kommunestyresalen i Nord-Fron kommune 
Tid: 13.11.2015, kl 12.30. 
 
Til stede:  
Nord-Fron kommune Arne Sandbu, adm.sjef 
Sør-Fron kommune Jan Reinert Rasmussen, rådmann 
 Anne Holsbrekken, kommunalsjef/ medl sekretariat 
Ringebu kommune Per H. Lervåg, rådmann 
 Berulf Vaagan, medl sekretariat  
 
Forfall: Tom Nøvik, kommunalsjef/medl sekreteriat, Nord-Fron kommune. 
 

 Økonomi for prosjektet 
Hver kommune dekker utgifter og fører prosjektregnskap for utgifter knyttet til 
deltakelse i egne og felles møter feks møtegodtgjørelser/tapt arbeidsfortjeneste 
/skyss. I tråd med den respektive kommunes satser for godtgjørelser.  
 
Øvrige utgifter ved felles møter for eksempel servering på Rudi gard, materiell og 
utgifter til innleid prosessveileder Arild Stana , KS Konsulent dekkes felles. 
 
Hvis det blir midler i prosjektet ut over dette, vil hver kommune kunne refunderes i 
ettertid. 
 

 Sekretariatets rolle /oppgaver 
Rådmannsgruppa har besluttet at kommunalsjef Tom Nøvik, Nord-Fron kommune 
skal være leder for sekretariatet. 
 
Anne Holsbrekken er Sør-Fron kommunes medlem i sekretariatet.  
Berulf Vaagan er Ringebu kommunes medlem i sekretariatet.  
 
I etterkant av møtet har rådmann Lervåg meldt fra om at Vaagan likevel ikke skal 
bistå administrativt. 
  
Sekretariatet må ha egne møter, samt utarbeide forslag til rutiner, rapportering og 
hvordan informasjon/kommunikasjon internt og utad i prosjektet skal foregå. 
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KS- konsulent Arild Stana får først og fremst rolle som samtalepart/bidragsyter i 
forhold til prosjektgruppa. Rådmann Lervåg i samråd med ordfører i Sør-Fron, sørger 
for at det blir inngått en formell avtale med KS konsulent. 
 

 Behov for utredninger/viktige milepæler for prosjektet 
I møtet ble behovet for utredninger drøftet.  
Rådmennene har ikke administrative ressurser til mye utredningsarbeid, og tiden 
fram mot folkeavstemming er knapp. Målet med prosessen er ikke å planlegge en ny 
kommune. 
  

 Faktaframstilling, er under utarbeidelse av økonomisjefene.  

 Administrative innsparinger ved sammenslåing, er besluttet bestilt fra 
Østlandsforskning.  

 
Rådmennene ser ikke behov for utredninger ut over det som tidligere er tatt opp. 
Det jobbes videre med å kvalitetsikre dato for folkeavstemming, opp mot øvrige 
milepæler i prosjektet. 
 

 Rudi gard 19. november – felles kommunestyresamling 
Registrering ved ankomst, en fra hver kommune:  
Nord-Fron – Anita Heggestuen 
Ringebu- Elisabeth Folland 
Sør-Fron – Unn Sissel Stavnhaugen 
 
Gruppesammensetning:  
Deltakerne deles i 10 grupper, på tvers av kommuner og partitilhørighet. 
De tillitsvalgte plasseres i en egen gruppe.  
Rådmenn og sekretariat deltar ikke i gruppearbeidet.  
 
Anne Holsbrekken setter opp gruppeinndeling og sørger for at denne blir gjort kjent 
for alle ved registrering. Gruppene plasseres ved bordene, og sitter sammen hele 
møtet. Det er tidligerer avklart at ordfører i Sør-Fron er møteleder for hele samlinga. 
 
 

Med hilsen 
 

Anne Holsbrekken 
kommunalsjef 

 
Sendt til:  
Per H Lervåg 
Arne Sandbu 
Jan Reinert Rasmussen 
Tom Nøvik 
Berulf Vaagan
 


