20.06.2015

VELKOMMEN
til åpent møte om
KOMMUNEREFORMEN
22. juni 2015
på Tromsvang

Ringebu kommune og kommunereformen
Fase 1: mars 2014 – januar 2015
 Prosess i regi av strategigruppa
(formannskapet + repr. for H og Frp = hele det politiske miljøet i Ringebu)
 Finne ut hvordan vi i Ringebu skulle forholde oss til kommunereformen –
legge til rette for strategiske beslutninger
 Naboprat med hver av kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Øyer, Gausdal
og Lillehammer
 Avsluttet med en enstemmig anbefaling til kommunestyret om å
innlede samtaler med kommunene i sørdalen
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Ringebu kommune og kommunereformen
Fase 2: januar 2015 til nå
 Ringebu kommunestyre 20.1.2015:
Vedtak med 16 mot 5 stemmer om å innlede drøftinger med Gausdal,
Lillehammer og Øyer om en kommunereformprosess.
 Kommunestyrene i Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer i mars 2015:
Vedtak om å starte prosess sammen, og om organisering og tempo.

 April 2015: utredningsgrupper nedsatt for å utrede fordeler og ulemper
ved å slå seg sammen og å fortsette som fire kommuner som nå.
De 18 utredningene forelå tidlig i juni og presenteres senere i dette møtet.
 Kommunestyrene i sørdalskommunene i slutten av juni 2015: vedtak om
- å utarbeide en felles intensjonsplan om sammenslutning
- at intensjonsplanen skal legges ut til folkeavstemning
- at prosessen videre med dialog skal omfatte spørreundersøkelser
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Ringebu kommune og kommunereformen
Planlagt høsten 2015/vinteren 2016:
 August/september:
- Innbyggerundersøkelser/spørreundersøkelser
- Utarbeiding av utkast til intensjonsplan
 Behandling av intensjonsplanen i alle kommunene i de avtroppende
kommunestyrene
 Behandling av intensjonsplanen i alle kommunene i de nye
kommunestyrene (etter 1. november)
 Folkeavstemning
 Eventuelt felles kommunestyremøte – søknad via fylkesmannen
til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om sammenslutning
med virkning fra 1.1.2018.
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Ringebu kommune og kommunereformen
Forholdet til Fronskommunene
 Ringebu kommunestyre har i vedtakene i januar og mars 2015
invitert Fronskommunene til dialog om kommunereformen
 Ringebu kommune har invitert til og gjennomført et møte med
Fronskommunene for gjensidig informasjon om kommunereformen
 Nord-Fron og Sør-Fron kommuner har ennå ikke satt i gang noen
utredning om Fron kommune eller en midtdalskommune
 Ringebu kommune takket ‘ja’ til å bli med Fronskommunene på en
studietur til Trøndelag i forrige uke – bl. a. om kommunereform
 Sør-Fron kommune har invitert Ringebu og Nord-Fron kommuner
til å delta i et arbeid for å utrede mulighetene for en midtdalskommune
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Programmet videre i kveld:
 Fylkesmann Christl Kvam: Hvorfor kommunereform?
 Mulighet for spørsmål til fylkesmannen
 Pause med kaffe og biteti
 Sekretariatsleder Hanne Mari Nyhus:
Kort presentasjon av utredningene om ny kommune
som består av Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer
 Mulighet for spørsmål om utredningene
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