
                                                                                        
  
 
 
Nord-Fron kommune Sør-Fron kommune Ringebu kommune 
 
 

 
Hundorp, tirsdag 3. november 2015 

 
 

REFERAT  FRA  MØTE  1  OM  FELLES  SAMLING  FOR  KOMMUNE-
STYRENE  I  NORD - FRON,  RINGEBU  OG  SØR - FRON  KOMMUNER 
 
Sted: Møterom Hundorp på Sør-Fron kommunehus. 
 
Dato: Mandag 2. november 2015. 
 
Tidsrom: Kl. 16.00 - 18.10. 
 
Deltakere: Nord-Fron kommune: Rune Støstad Ordfører 
  Arne Sandbu Administrasjonssjef 
  Tom Nøvik Kommunalsjef 
 
 Sør-Fron kommune: Ole Tvete Muriteigen Ordfører 
  Jan Reinert Rasmussen Rådmann 
 
 Ringebu kommune: Arne Fossmo Ordfører 
  Per H. Lervåg Rådmann 
 
Ole Tvete Muriteigen ønsket velkommen. 
 
Status mht. kommunereformprosessen i de 3 kommunene ble gjennomgått. 

 Ringebu: Både det forrige og det nåværende kommunestyret har vedtatt det 
utsendte notatet "Utredning om mulig kommunesammenslåing Nord-
Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner". 

 Sør-Fron: Det nye kommunestyret har vedtatt det samme som Ringebu. 

 Nord-Fron: Det forrige kommunestyret har behandlet det samme notatet, og har 
vedtatt ca. det samme som kommunestyrene i Ringebu og Sør-Fron. 
Teksten i vedtaket er litt snauere enn de andre kommunenes vedtak, 
men "budskapet" er likt. Det nåværende kommunestyret skal 
behandle saken 23. november. 

 
Målene for kommunestyresamlingen torsdag 19. november ble foreløpig oppsummert 
til å være: 

 Å bli kjent med kommunenes holdninger. 

 Å bli kjent med hverandre. 

 Hva skal til for å få etablert en felles midtdalskommune. 

 Behov for en intensjonsavtale? 

 Behov for en tidsplan? 

 Innbyggerinvolvering. Hvordan og når? 

 Folkeavstemming. 
 



Hvordan organiserer vi møtet 19. november? 

 Innledning v/Muriteigen. 

 Ekstern bidragsyter. Arild Sørum Stana fra KS konsulent kommer. 

 Eksempler. 

 Ikke "fri bordsetting". Bordene blir også grupper. 

 Gruppene må sammensettes slik at de "speiler" forsamlingen. 
 
Neste møte blir på Quality Strand Hotel på Gjøvik etter at KS-konferansen er 
avsluttet onsdag 11. november. Også Arild Sørum Stana vil delta da. Rasmussen 
ordner møterom på Strand. 
 
Foreløpig program. Vi tar forbehold om endringer. 
08.30 Registrering. 
09.00 Velkomsthilsen og orientering om mål for samlingen v/ordfører Ole Tvete 

Muriteigen. 
09.15 Orientering om selve kommunereformen. 
10.00 Derfor vil "jeg" ha en midtdalskommune. Personlige innlegg fra hver av 

ordførerne Arne Fossmo, Ole Tvete Muriteigen og Rune Støstad. 
10.30 Pause med frukt og mingling. 
11.00 "Hva handler dette om - hva er de viktigste suksesskriteriene - hvor er 

fallgruvene?" v/Arild Sørum Stana i KS-konsulent. 
11.45 "På tunet eller i fjøset" - 2 oppgaver: 

1. Hva kan vi få til med 1 midtdalskommune? 
2. Nevn minimum 5 fordeler og 3 ulemper med en felles midtdals-

kommune. 
NB: Begge oppgavene skal besvares skriftlig av hver gruppe. Svarene 

innleveres før lunch. Svarene vil bli systematisert og distribuert til 
kommunestyrene senere. 

13.00 Lunch. 
 
Rasmussen skriver innkallingen, og sender den ut via den enkelte kommunen. 
Fylkesmannen i Oppland, GD, Dølen og NRK Hedmark/Oppland blir invitert. 
 
Vedlegg til innkallingen: 
1 Utredning om mulig kommunesammenslåing Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu 

kommuner (7 sider). 
2 Oppsummering fra formannskapssamling for Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu, 18. 

september 2015. (3 sider) 
 
 

Hundorp, 3. november 2015 
 
 

Jan Reinert Rasmussen 
rådmann i Sør-Fron kommune 


