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1. VEDTAK  FATTET  I  KOMMUNESTYRET 
Møtedato:  25.06.13  Sak 055/13 
Prosjekt styring og ledelse – innstilling 
fra styringsgruppa   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kommunestyret slutter seg til innstilling 
datert 28.05.2013 fra styringsgruppa for 
fornyingsprosjektet «Styring og ledelse» 
med følgende endringer: 
 
a)  Utvalg for plan og teknisk (UPT) beholdes 
som i dag, og avgir noe myndighet til utvalg 
for miljø, utmark og landbruk (MUL) når det 
gjelder saker etter plan- og bygningslov  
(delingssaker og boplikt) og konsesjonslov. 
 
b)  MUL videreføres i hovedtrekk som i dag, 
og overtar noe myndighet fra UPT.  
Delingssaker etter jordloven, 
konsesjonssaker og saker om boplikt ligger 
fortsatt i MUL som i tillegg foreslås å 
behandle delingssaker om 
jordbrukseiendommer etter plan- og 
bygningsloven.  Det foretas en 
grensedragning mellom UPT og MUL med 
sikte på å avklare rasjonell ansvarsdeling og 
å unngå dobbeltbehandling. 

Rådmann Pr. 31.08.13:  Saker legges frem i september. 
Pr. 31.12.13:  Endringer i politiske utvalg er gjennomført. 
Det pågår forberedelser i forhold til ny ansvarsdeling mellom UPT og 
MUL, endringer blir iverksatt i 2014.  Endringer i styringshjulet /BMS 
gjennomføres fortløpende. 
Pr. 30.04.14:   Brukerråd er under etablering.  Øvrig arbeid er under 
oppfølging. 
Pr. 31.08.14:  Brukerråd etablert.  Dialogkonferanse innført.  Det pågår 
avklaringer vedrørende grensegang mellom UPT og MUL. 
Pr. 31.12.14: Som forrige tertial. 
Pr. 30.04.15: Som forrige tertial. 
Pr. 31.08.15:  Som forrige tertial. 
Pr. 31.12.15:  Avklaringer grensegang mellom UPT og MUL er ikke 
fullført, jfr. delegasjonsreglement. 
Pr. 30.04.16:  Revisjon av delegasjonsreglementet er tatt opp igjen i 
formannskapets møte 14.04.2016. 
Pr. 31.08.16:  Utkast til delegasjonsreglement er sendt på høring til 
MUL, UPT og LEV med frist for tilbakemelding 15.09.2016 – se f-sk. 

Møtedato:  18.02.14   Sak 005/14 
Reguleringsplan E6 Elstad-Frya, 
forprosjekt (sak 13/234) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ringebu kommunestyre vedtar, på grunnlag av 
forprosjektrapporten og innkomne merknader, 
følgende alternativer for ny E6 og opptrekksarm 

til Vålebru: 

 
1. På strekningen Elstad – Åmillom velges 

optimalisert linje. Kommunestyret 
forutsetter at det arbeides videre med 
optimalisering av linjen med formål å 
redusere tapet av dyrka mark og at det 
reguleres gang- og sykkelveg på strekningen 
i tråd med tidligere vedtak i UPT og 
kommunestyret. Ny E6 må begynne lenger 
nord for Elstad camping. Sammenkobling 
med en framtidig E6 trase sørover er ikke 
bestemt og alle forhold med avkjørsel til 

Rådmann 
 

Pr. 30.04.14:  Statens vegvesen arbeider med saken.  
Stasjonsbyprosjektet vil bidra til avklaring, frist er satt til 1. nov.  2014. 
Pr. 31.08.14: Kommunestyret fattet nytt vedtak vedr. E6 i k-sak 038/14 i 
møte 17.06.2014.  Statens vegvesen har i brev datert 13.08.2014 avklart 
videre saksgang. 
Pr. 31.12.14: Planprogram for reguleringsplanen er ute på høring.  
Pr. 30.04.15: 
1. Reguleringsplan Frya - Gunstadmoen oversendes fra Statens 

vegvesenet nå. Fremlegges utvalg for plan og teknisk og 
kommunestyret i juni 2015. 

2. Planprogram Elstad - Tollmoen ventes oversendt fra Statens 
vegvesen før sommeren. Statens vegvesen venter på avklaring fra 
Vegdirektoratet. 

3. Opptrekksarm; Byformanalyse med prinsippvalg kommer til 
behandling i august 2015. Deretter egen reguleringsplan. 

4. Kommunedelplan Fåvang kirke - Elstad kommer på høring før 
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campingplassen og framføring av 
lokalvegen er uavklart i påvente av dette. 
Ny avkjørsel til husene ved 
Kleiven/Bekkevold må innreguleres til 
lokalvegen. 
På strekningen Gråvåbakken til 
Laugvegen/jernbanen bygges ny E6 som tett 
flomvern for beskyttelse av bolighus, 
gårdsbruk og kommunal infrastruktur. 

2. I Åmillom velges bru over jernbanen og 
planfritt kryss, alternativ 2.5.  Krysset flyttes 
lenger vest, dvs. så langt inn mot Våla elv 
som mulig. 
Dette for å sikre større område til 
næringsareal, og mindre støy / trafikk nær 
idrettsanlegg.  Her må det ses på en tjenlig 
veiløsning, gjerne med bru inn til bolig- og 
næringsarealer i Tollmoen. 
I hele kommunedelplanen skal E6 trekkes 
lengst mulig ut i korridoren som mulig. 

3. For opptrekksarm til Vålebru velges ikke 
alternativ nå. Kommunestyret forutsetter at 
det arbeides videre med optimalisering av 
en framtidsrettet og trafikksikker løsning for 
Vålebru i to helhetlige alternative løsninger. 
Kommunestyret vil ta stilling til valg av 
alternativ for opptrekksarm i ny behandling 
når slike optimaliserte løsninger foreligger.  
Tjenlig veiutløsning til bolig og 
næringsarealet i Tollmoen må utredes ved 
begge alternativer 

4. På strekningen Våla – Gunstadmoen velges 
følgende: 
Kommunestyret forutsetter flomsikring 
minst på dagens nivå.  E6 skal trekkes lengst 
mulig innenfor korridoren i 
kommunedelplanen.  Fra krysset av Våla elv, 
ca (pr 3500) og til (pr 4300), legges Eg-
traseen lik optimalisert linje.  E6 trekkes 
lengst mulig ut i korridoren.  Fra (pr 4300 til 

sommeren. 
Pr. 31.08.15:  
1. Frya-Gunstamoen sluttbehandlet av kommunestyret i mai.  

Innsigelse fra NVE trukket av NVE i etterkant. 
2. Øvrige saker vil bli oversendt Ringebu kommune i september. 
Pr. 31.12.15: 

 Kommunestyret godkjente prinsippløsning for opptrekksarm i k-sak 
119/15 i møte 26.11.2015. 

 Kommunestyret behandlet sak om Plangrogram E6 Elstad – 
Tollmoen – videre prosess rundt alternativ regulering alt 1.1. i k-sak 
088/15 i møte 19.10.2015. 

Pr. 30.04.16:  Spørsmål om statlig reguleringsprosess er oversendt  fra 
Samferdselsdepartementer til KMD i brev av 14.03.2016.  Avgjørelse i 
KMD foreligger ikke. 
Pr. 31.08.16:  Samme som forrige tertial. 
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Møtedato:  17.06.14   Sak 38/14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtedato:  19.10.15    Sak 088/15 
 
Møtedato:  26.11.15    Sak 119/15 
 

pr 5050) legges traseen som vedtatt i 
kommunedelplanalternativ (lengst ut mot 
Lågen).  Fra (pr 5050 til pr 6300) følges 
optimalisert linje. 

5. På strekningen Gunstadmoen – Frya velges 
optimalisert linje. Kommunestyret 
forutsetter at tapet av dyrka mark 
minimeres og at det reguleres gang- og 
sykkelveg på strekningen. 

6. Som kryss på Frya velges alternativ 7.4. 
7. Kommunestyret tar ikke stilling til 

landbrukskryssingen i Sør-Fron. 
8. Det etableres slake fyllingsskråninger som 

kan dyrkes og dermed redusere beslaget av 
dyrka mark på hele strekningen Elstad-Frya. 

9. Våla elv samt elvebredder istandsettes etter 
forvaltningsplan for Våla elv.  I 
anleggsperioden må det alltid være åpent 
elveløp slik at fisk kan passere. 

1. Ringebu kommunestyre vedtar, med 
hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-1, at 
det skal startes reguleringsprosess for E6 
Elstad – Frya der E6 sør for Våla reguleres i 
tråd med alternativ 1.1. Reguleringsarbeidet 
skal gå parallelt med pågående regulering i 
tråd med vedtatt planprogram for 
reguleringsplan for Elstad – Frya. 

2. Dette vedtaket berører ikke vedtatte planer 
nord for Våla. 

Ringebu kommune frafaller ikke kravet om 
regulering av kommunedelplanens alternativ 1.1. 
1. Ringebu kommunestyre viser til 

oversendelse fra Statens vegvesen datert 6. 
oktober 2015, og vedtar valg av østre 
hovedkonsept med tilhørende kryssing av 
jernbanen som prinsipp for framtidig 
opptrekksarm mellom ny E6 og Vålebru 
(Ringebu sentrum), jf. SVVs rapport av 7. 
september 2015. 

2. Tilkoblingsarm mellom Tollmoen og Vålebru 
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ny E6 skal skje med egen arm etter alt 4.2 
figur 1 (i saksutredningen) inn i 
industriområdet og Tollmoen. 

3. Utbygging av begge armene og undergang 
under Dovrebanen for fotgjengere og 
syklister, skal skje samtidig.  Eksisterende 
bru blir gang- og sykkelbru.  Dette for å sikre 
trygg tilgang til Tollmoen og Åmillom og for 
å legge tilrette for utvikling og 
transformasjon (omforming) av Tollmoen. 

4. Vegstrekningen mellom Randklevvegen og 
bru over Våla stenges for gjennomgående 
motorisert ferdsel. Vegen fra Randklevvegen 
til idrettshallen brukes kun til 
parkeringsplass for hall og idrettsanlegg. 

5. Opptrekksarmen fra Åmillom til ny 
jernbanekryssing skal tilrettelegges med full 
vegstandard, midtrabatt og belysning med 
tettstedskvalitet. 

6. Turstien fra Vålebru sentrum til Lågen skal 
ikke ha dårligere tilgjengelighet enn dagens 
nivå. Tursti langs Våla elv går på østsida av 
Våla ned til eksisterende bro, for deretter å 
føres videre langs vestsida av Våla til Lågen. 

 

Møtedato:  26.05.15   Sak 046/15 
Flyktningeboliger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kommunestyret utsetter vedtak om kjøp / 
bygging av flyktningebolig til budsjett / 
økonomiplanprosessen høsten 2015.  
Rådmannen skaffer i mellomtiden bedre 
oversikt over tilgjengelige utleieboliger / 
leiligheter. 

2. Kommunestyret ber rådmannen utrede 
fremtidig bosetting av flyktninger med 
tanke på bosetting i både Fåvang og 
Ringebu til økonomiplanprosessen. 

3. Kommunestyret gir følgende tilbakemelding 
til barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet: 
Ringebu kommunestyre stiller seg positiv til 
tilleggsanmodning fra departementet om 

Rådmann 
Per Morten Nyeng 

Pr. 31.08.15:  Tas opp i økonomiplanprosessen. 
Pr. 31.12.15:  Vedtak gjort i økonomiplan og årsbudsjett 2016 samt i k-
sak 130/15 om bosetting av flyktninger.  Sak om lokalisering av boliger 
skal legges frem i februar / mars 2016. 
Pr. 30.04.16:  Budsjettvedtak om bygging av boliger og k-sak om 
bosetting av flyktninger er fulgt opp med vedtak i formannskapssak 
022/16. 
Sak om etablering av bofellesskap for enslige mindreårige blir lagt frem i 
2. tertial. 
Pr. 31.08.16:  Saken behandlet av kommunestyret.  Boliger og 
bofellesskap er under bygging. 
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Møtedato:  15.12.15    Sak 130/15 
Ny anmodning fra IMDI – Bosetting 
flyktninger 2016-2017 – herunder 
enslige mindreårige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F-sk: 
Møtedato:  10.03.16    Sak 022/16 

bosetting av flyktninger i 2015 og 2016, og 
konstaterer at kommunen i hovedsak 
oppfyller anmodningen gjennom tidligere 
beslutninger om bosetting og integrering av 
15 stk / år.  Gjennomføring av kommunalt 
bosettingsmål er uansett avhengig av at 
kommunen lykkes med å skaffe tilveie et 
tilstrekkelig antall boliger. 

1. Ringebu kommunestyre tar ny anmodning 
fra IMDi om videreføring av bosetting av 15 
flyktninger årlig (herunder enslige 
mindreårige) til følge.  

2. Ringebu kommune samtykker i bosetting av 
inntil 5 enslige mindreårige flyktninger i 
2016 .  Bosetting av enslige mindreårige i 
2017 vurderes i egen sak i 2016. 

3. Bosetting av voksne flyktninger 
gjennomføres med en kombinasjon av 
innleie av boenheter og bygging og 
omdisponering av kommunale boenheter. 

4. Det bygges flyktningeboliger i samsvar med 
forslag i årsbudsjett for 2016, med 
forutsetning om tilskudd fra Husbanken.  
Før prosjektene igangsettes, fremlegges 
egen sak vedrørende lokalisering av boliger.  
Ved bosetting av voksne, vurderes 
mulighetene i både Fåvang og Ringebu.   

5. Det etableres for hvert av årene bemannet 
bofellesskap for enslige mindreårige over 15 
år, og det forutsettes medfinansiering ved 
tilskudd fra Husbanken.   

6. Rådmannen gis fullmakt til å tilrettelegge 
tilbud og tjenester for bosetting og 
integrering, herunder opprette stillinger 
innenfor disponible økonomiske rammer til 
formålet. 

7. Det rapporteres på oppfølgingen i 
tertialmeldinger gjennom året. 

 
1. Kommunestyret har i årsbudsjett for 2016 
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Møtedato:  31.05.16    Sak 047/16 

vedtatt bygging av 4-mannsbolig og 2-
mannsbolig til flyktningeformål. 
Formannskapet vedtar herved at disse 
boligene lokaliseres til opparbeidede, 
byggeklare tomter ved Ringebu sentrum.  

2. Flyktningeboligene lokaliseres til 
Gudbrandsdalsvegen 2084 (4-mannsbolig) 
og egen byggeklar tomt på Ulberg (2-
mannsbolig).  

3. Dersom antall flyktninger til bosetting økes 
vesentlig ut over dagens nivå, skal bosetting 
av flyktninger skje også i Fåvang 

1. Hageskogen bofelleskap for 
funksjonshemmede bygges om til 
bofellesskap for 10 enslige mindreårige 
flyktninger. 

2. I tråd med prioritert prosjekt i gjeldende 
økonomiplan forberedes bygging av nytt 
bofellesskap for funksjonshemmede med 12 
leiligheter, inkl. avlastningsbolig og 
tilhørende personaldel. 

3. Det bevilges 4,0 mill. kr til ombygging av 
Hageskogen i 2016, 0,9 mill. kr til kjøp av 
tomteareal og 1,0 mill. kr til planlegging av 
bofellesskap for funksjonshemmede. Samlet 
bevilgning, 5,9 mill. kr, finansieres med 
statstilskudd 1,8 mill. kr og økt låneopptak 
med 4,1 mill. kr. Låneopptaket tas opp 
sammen med øvrige låneopptak som 
serielån med 40 års avdragstid. 

4. Bygging av nytt bofellesskap med tilhørende 
driftsutgifter og driftsinntekter innarbeides i 
økonomiplan og årsbudsjett. 

5. Fremforhandlet kjøpekontrakt datert 
01.04.2016 mellom Per Bø og Ringebu 
kommune om kjøp av areal på 5 da 
godkjennes. 

6. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre 
vedtaket. 
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Møtedato:   01.09.15    Sak 079/15 
Folkevalgtprogram 2015 - 2019 

3. Folkevalgtopplæringen evalueres etter ett 
år. 

Rådmann Pr. 31.12.15:  Evaluering høsten 2016. 
Pr. 30.04.16:  Evaluering høsten 2016. 
Pr. 31.08.16:  Evaluering høsten 2016. 
 
 

Møtedato:   19.10.15    Sak 089/15 
Kommunereform – utredning midtdalen 
– organisering og videre prosess frem 
mot endelig vedtak 
Møtedato:  27.10.15    Sak 104/15 
Kommunereform – utredning midtdalen 
– organisering og videre prosess frem 
mot endelig vedtak – forankring i nytt 
kommunestyre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtedato:  26.11.15      Sak 117/15 
 
 
 
F-sk: 
Møtedato:  17.11.15      Sak 120/15 
 
 
 
Møtedato:  18.02.16     Sak 009/16 
 

4. Saken legges frem for det nye 
kommunestyret etter konstituering for 
stadfesting av prosessen. 

 
Kommunestyrets vedtak i kommunestyresak 
089/15 i møte 19.10.2015 forelå. 

1. Kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og 
Ringebu går sammen i prosess for å se på 
muligheten for å danne en ny kommune. 

2. Det tas sikte på likelydende vedtak i de tre 
kommunestyrene forsommeren 2016 (juni). 

3. Organisering, fremdrift og 
utredningsprosess gjennomføres slik det 
fremgår av vedlagte prosjektplan. 

4. Det delegeres til rådmennene å opprette og 
bemanne et prosjektsekretariat i tråd med 
intensjonene i saken og innenfor rammen av 
de ressursene som er stilt til rådighet for 
arbeidet. 

5. Kommunestyret delegerer til formannskapet 
å vedta organisering av kommunens videre 
arbeid med kommunereformen (i fht begge 
samarbeidskonstellasjoner). 

1. Kommunestyret tar intensjonsplanen versjon 
9, datert 10.11.2015, til orientering. 

2. Intensjonsplanen versjon 9 vil inngå i 
Ringebu kommunes rapportering til 
Fylkesmannen.. 

Som politisk representant i prosjektgruppen i 
tillegg til ordfører utpekes følgende fra 
styringsgruppen: 
Erik Odlo (opp. leder). 
1. Det avholdes rådgivende folkeavstemming 

om mulig å slå sammen kommunene Nord-

Rådmann Pr. 31.12.15:  Arbeid pågår, med folkeavstemming planlagt 22.05.2016. 
Pr. 30.04.16:  Intensjonsplan vedtatt.  Forhåndsstemmegivning i 
perioden 09.05. – 20.05.2016. 
Folkeavstemming berammet til 22.05.2016. 
Pr. 31.08.16:  Sak avsluttet i kommunestyresak 058/16 den 14.06.2016. 
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Fron, Sør-Fron og Ringebu til en ny 
kommune.  

2. Folkeavstemningen finner sted søndag 
22.05.2016.  
Stemmelokalene er åpne i tidsrommet fra kl 
12.00 – 17.00. Lokale tilpasninger innenfor 
dette tidsrommet kan forekomme. 

3. Valgstyret tillegges ansvaret for den 
praktiske gjennomføringen av 
folkeavstemningen. 

4. Stemmeretten følger vilkårene for 
stemmerett ved fylkestingsvalg og 
kommunestyrevalg (valgloven § 2-2, (1) og 
(2)).   I tillegg utvides stemmeretten til å 
gjelde ytterligere to årskull, dvs. alle født i 
2000 eller tidligere.  Skjæringsdatoen for 
nordiske statsborgere settes til 31.12.2015. 
Samme dato brukes som skjæringsdato for 
manntallsføring. Det vil si at for å utøve 
stemmeretten må velgeren være bosatt i 
den kommunen avstemmingen gjelder 
31.12.2015.  

5. Det skal innhentes et manntall som 
inneholder alle stemmeberettigede pr 
29.02.2016.  

6. Valgstyret skal legge ut manntallet til 
offentlig høring i tråd med valglovens § 2-6 
og behandle krav om retting i tråd med 
valglovens § 2-7 og § 2-8. 

7. Valgstyret delegeres fullmakt til å oppnevne 
personer til å ta imot forhåndsstemmer, 
oppnevne stemmestyrer, bestemme den 
endelige utformingen av stemmesedler og 
ellers ta stilling til andre kurante saker som 
ellers måtte trenge formelt vedtak. 
Stemmesedlene skal være like i de tre 
kommunene. 

8. Det skal legges til rette for 
forhåndsstemmegivning i perioden 
09.05.2016 - 20.05.2016. Åpningstid 
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Møtedato:  29.03.16    Sak 028/16 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtedato:  26.04.16    Sak 031/16 
 
 
Møtedato:  14.06.16    Sak 058/16 

fastsettes av den enkelte kommune.  TIl 
kommunestyremøtet 05.04.2016 legges det 
frem en sak som klargjør om det er mulig å 
få til elektronisk forhåndsstemmegivning i 
samme tidsrom.  Dette skal komme i tillegg 
til ordinær forhåndsavstemming. 

9. I Ringebu kommune skal det være 
stemmegivning i de to kretsene en har ved 
ordinære valg. 

10. Bestemmelsene i kapittel 10 i valgloven om 
godkjenning av stemmesedler, opptelling og 
protokollering legges til grunn så langt det 
er relevant. 

11. Valgstyret utarbeider en prosedyre for å 
behandle eventuelle klager på 
avstemningen, herunder avklare ekstern 
ankeinstans. Prosedyren må være den 
samme i de tre kommunene. 

12. Det forutsettes likelydende vedtak i de tre 
kommunene. 

1. Kommunestyret tar Sluttrapport for 
kommunereformprosessen i Gausdal, 
Lillehammer, Ringebu og Øyer 2014 - 2015 
med vedleggshefte, begge dokumenter 
datert februar 2016, til orientering. 

2. Sluttrapporten inngår som del av 
kommunens rapportering om 
kommunereformarbeidet til Fylkesmannen i 
Oppland. 

Kommunestyret vedtar framforhandlet forslag til 
intensjonsplan som grunnlag for rådgivende 
folkeavstemning søndag 22. mai 2016. 
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 
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prosessen avsluttes. Kommunestyret 
stemmer nei til sammenslåing. 

3. Kommunestyret legger til grunn at de 
gjennomførte prosessene gir grunnlag for 
styrka samarbeid framover. I den 
forbindelse ønsker Ringebu kommune en 
vurdering av regioninndelingen i forhold til 
fylkeskommunens partnerskapsavtale, f.eks. 
sammenslåing av Midt-
Gudbrandsdalsregionen og 
Lillehammerregionen, eller et utvidet 
samarbeid mellom de to regionene. 

4. Kommunestyret godkjenner Ringebu 
kommunes svar til Fylkesmannen i Oppland 
vedrørende kommunens utredningsarbeid 
med kommunereformen. 

5. Nytt kap 5 i svarbrevet: Kommunestyrets 
konklusjon. Her tas vedtaket i kveldens 
møte, sak 058/16, inn. 

Møtedato:  29.03.16    Sak 013/16 
Kommuneplanens arealdel 2015 – 2027 
– 2. gangs behandling 

1. Ringebu kommunestyre legger med 
hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 
kommuneplanens arealdel 2015 - 2017 ut 
til 2. gangs høring som foreslått av 
rådmannen til offentlig ettersyn i minimum 
seks uker fra kunngjøringsdato, med 
følgende endringer: 
 
Delområde 1- Ringebu - Fåvang 
Punkt A B.1.8 
Ulberg sør legges inn med redusert areal 
buffersone mot landbruksareal. 
 
Punkt A B.1.9 
Gunstad – forslaget fra utvalg for plan og 
teknisk utgår. 
 
Delområde 2 - Fjellområdene på vestsida 
Ingen endringer, og i tråd med innstilling. 
 
Delområde 3 - Fåvang østfjell (Mykkelseter 

 Pr. 30.04.16:  Vedtak under effektuering. 
Pr. 31.08.16:  Høringsrunde er gjennomført, og oppfølging / videre 
bearbeiding pågår. 



 RINGEBU KOMMUNE   OPPFØLGINGSSKJEMA FOR POLITISKE VEDTAK   STATUS PR :   31.08.2016 

11 /13 

MØTEDATO/SAK VEDTAK ANSVAR STATUS 
/ Rollstuen) 
Ingen endringer, og i tråd med innstilling. 
 
Delområde 4 - Måsåplassen - Øksendlen - 
Pulla - Tann / Annolseter - Skotten - 
Brekkom 
Punkt B 
Buffersonen beholdes i tråd med regional 
plan, bortsett fra at den skal følge ny 
reguleringsplan for Måsåplassen, 
næringsområde sør / øst for Måsåtjønnet. 
 
Punkt C 
Følgende hytteområder legges inn i 
plankartet: 
F4.4, F4.5, F4.6, F4.7, F4.8, F4.9, F4.11, 
F4.13, F4.15, F4.21, F4.22,  F4.23, F4.24, 
F4.25, F4.28 og F4.31. 
 
Punkt D 
Følgende tomter tas ut av plankartet: 
LF21 og LF41. 
 
Delområde 5 - Venabygdsfjellet 
Punkt E 
Følgende tomt legges inn i plankartet: 
LF 54 Åbbårsjøen. 
 
Punkt F 
Følgende tomt legges inn i plankartet: 
F5.7  Videreføres som næringsområde, ikke 
hytteområde. 
 
Delområde 6 - Skjerdingen 
Ingen endringer, ogi tråd med innstilling. 
 
Andre egne punkter som behandles særskilt 
Punkt G: 3.6 Idrettsanlegg Skiløype 
delområde 4.  Pulla - Oppbekkfjellet (i 4,6) 
Ingen endringer, og i tråd med innstilling. 
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Punkt H:  KDP Vålebru: Næring 61/3 og 
58/3 
Ingen endringer, og i tråd med innstilling. 
 

2. Rådmannen gis fullmakt til å rette opp 
eventuelle feil og mangler som oppdages 
før kommuneplanen legges ut til 2. gangs 
høring og offentlig ettersyn. 

3. Ringebu kommune gjennomfører en faglig 
konferanse om naboskap mellom landbruk, 
spesielt husdyrhold, og boligområder i 
forbindelse med 2. gangs høring og 
offentlig ettersyn av kommuneplanens 
arealdel. 

Møtedato:  29.03.16    Sak 019/16 
Nye lokaler til bibliotek og 
utleiekontorer i Jernbanegata 4 

1. Kommunestyret slutter seg til visjon og mål 
for utforming av bibliotek.  Det er viktig at 
det legges til rette for å kunne etablere 
servicetorg i tilknytning til biblioteket.  
Kommunestyret vil ha en mer innovativ og 
spenstig visjon for senteret.  Det er ønskelig 
at visjonene ses i sammenheng og at 
arealet blir utformet på en måte slik at 
innovasjonssenter og bibliotek kan dra 
veksler på hverandre. 

2. Det legges fram egen sak om godkjenning 
av prosjekt med kostnadsramme før 
gjennomføring. 

 Pr. 30.04.16:  Det arbeides med saken. 
Pr. 31.08.16:  Sak til f-sk  01.09.2016 og k-st 13.09.2016. 

Nye saker pr. 31.08.16:    

    

    

    

2. VEDTAK FATTET  I  FORMANNSKAPET 

    

Møtedato:  22.01.15   Sak 002/15 
Delegasjonsreglementet – utkast til 
dokument 
 
Møtedato:  14.04.16    Sak 029/16 

Utkastet sendes til utvalgene til uttalelse og 
innspill før videre behandlin. 
 
 
Saken følges opp i neste møte. 

Rådmann Pr. 30.04.15:  Forberedelse til utvalg pågår. 
Pr. 31.08.15:  Det er ikke lagt frem sak for utvalgene ennå. 
Pr. 31.12.15:  Uendret status. 
Pr. 30.04.16:  Saken følges opp i møte 19.05.2016. 
Pr. 31.08.16:  Utkast fra formannskapets møte 16.06.2016 sendt på 
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Møtedato:  19.05.16    Sak 049/16 
Møtedato:  02.06.16    Sak 056/16 
Møtedato:  16.06.16    Sak 066/16 

Saken følges opp i neste møte. 
Saken utsettes til neste møte. 
Utkast til nytt delegasjonsreglement sendes på 
høring til utvalg for miljø, utmark og landbruk, 
utvalg for plan og teknisk og levekårsutvalget til 
uttalelse med frist for 
tilbakemelding.15.09.2016. 

høring til MUL, UPT og LEV med frist for tilbakemelding 15.09.2016. 
 
 

Nye saker pr. 31.08.16:    

    

3. VEDTAK  FATTET  I  UTVALG  FOR  PLAN  OG  TEKNISK 
    

4. VEDTAK  FATTET  I  UTVALG  FOR  MILJØ, UTMARK  OG  LANDBRUK 
    

5. VEDTAK  FATTET  I  LEVEKÅRSUTVALGET 
    

 


