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Dokumenter vedlagt saken 
Intensjonsplan midtdalen 07.04.2016 
Ringebu som egen kommune ved styringsgruppa i Ringebu 14.04.2016 
Konsekvensen av å stå alene fordeler  ulemper 
 
Forslag til innstilling 

Kommunestyret vedtar framforhandlet forslag til intensjonsplan som grunnlag for rådgivende 
folkeavstemming søndag 22. mai 2016. 
 

 
Møtebehandling fra Formannskapet 14.04.2016 
 
FOR - behandling: 
Enstemmig vedtatt som rådmannens forslag til innstilling. 

 
FOR-028/16 Innstilling: 
Kommunestyret vedtar framforhandlet forslag til intensjonsplan som grunnlag for rådgivende 
folkeavstemming søndag 22. mai 2016. 

 
 
Møtebehandling fra Kommunestyret 26.04.2016 
 
KOM - behandling: 
Erik Odlo fremmet følgende tilleggsforslag: 
Nytt pkt. 2: 
I tillegg til intensjonsplanen sendes notatene "Ringebu som egen kommune" og "Hvilke konsekvenser 
har Ringebu ved å stå alene" ut til alle husstandene i kommunen.  Utgiftene kostnadsføres 
kommunereformen. 
 



Ordfører og opposisjonsleder får fullmakt til sammen med rådmannen å tilpasse notatene til 
utsending. 
 
Nytt pkt. 3: 
Kommunestyret bevilger inntil kr 25.000 til å støtte informasjonstiltak i forkant av 
folkeavstemmingen.  Beløpet finansieres ved behandling av 1. tertialmelding, og søknader behandles 
av formannskapet. 
 
Berulf Vaagan fremmet følgende endringsforslag: 
Ringebu kommunestyre finner at den fremlagte intensjonsplanen for sammenslutning av Ringebu, 
Sør-Fron og Nord-Fron til en kommune ikke er tilfredsstillende for Ringebu.  Planen er et dårlig 
grunnlag for rådgivende folkeavstemming, som likevel skal gjennomføres 22. mai 2016. 
 
Vaagans endringsforslag falt med 11 mot 10 stemmer. 
 
Punktvis avstemming: 
Pkt 1 fra innstilling:  Vedtatt med 19 mot 2 stemmer. 
Nytt pkt 2 fra Odlo:  Falt med 11 mot 10 stemmer. 
Nytt pkt. 3 fra Odlo:  Falt med 11 mot 10 stemmer. 

 
KOM-031/16 Vedtak: 
Kommunestyret vedtar framforhandlet forslag til intensjonsplan som grunnlag for rådgivende 
folkeavstemning søndag 22. mai 2016. 

 
 
  



Saksopplysninger  

Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Målet er større, mer 
robuste kommuner med økt makt og myndighet. Alle landets kommuner er invitert til å delta i 
prosesser med sikte på å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med 
nabokommuner. Fylkesmannen veileder og KS bistår i disse prosessene. Kommunereformen skal 
legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen. Færre og større kommuner skal gi bedre 
kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle 
bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Som et generelt prinsipp 
skal reformen legge grunnlaget for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv.  
 
Regjeringen har følgende mål for reformen:  

· Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne  
· Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling  
· Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner  
· Styrket lokaldemokrati  

 
Fylkesmannen har understreket at arbeidet med kommunereformen må sikres solid forankring i 
kommunestyrene. Endringer i kommunestrukturen må bygge på lokale prosesser. I alle deler av 
prosessen må det legges stor vekt på informasjon til og medvirkning fra innbyggerne. Valg av 
framtidig kommunestruktur må ha et langsiktig og helhetlig perspektiv, og må bidra til å nå målene 
med kommunereformen. En kommune har flere roller; som tjenesteyter, myndighetsutøver, 
samfunnsutvikler og som demokratisk arena. Med kommunenes roller som utgangspunkt, og 
Stortingets mål med reformen, er det lagt et grunnlag for gode og grundige diskusjoner, vurderinger 
og vedtak lokalt.  
 
Ringebu kommunestyre fattet følgende vedtak i møte 24. juni 2015: 
 
KOM-054/15 Vedtak: 

1. Det skal utarbeides en intensjonsplan for å slå sammen kommunene Gausdal, Lillehammer, 
Ringebu og Øyer. 

2. Intensjonsplanen skal legges ut til folkeavstemming i de berørte kommunene. 
Folkeavstemmingen skal skje på samme dag(er) og kriteriene for å stemme skal være de samme i 
alle kommuner. 

3. Underveis i prosessen skal man søke kunnskap om bakgrunnen for og styrken av ulike synspunkt 
gjennom spørreundersøkelser, og legge til rette for strukturerte debatter basert på faktisk 
kunnskap, samt dialog mellom meningsmotstandere. 

4. Kommunestyret takker ja til invitasjonen fra Sør-Fron kommune om å delta i utredning av en 
framtidig Midtdalskommune, jfr. brev av 19.06.2015 fra ordfører i Sør-Fron kommune. Nærmere 
opplegg fastlegges av styringsgruppa. 

5. Det skal arbeides for å legge frem en intensjonsplan for å slå sammen kommunene Nord-Fron, 
Sør-Fron og Ringebu. 

6. Resultatet av begge forhandlingene skal legges frem til rådgivende folkeavstemming i de berørte 
kommunene. 
Folkeavstemmingene bør skje på samme dag(er) for begge alternativ og kriteriene for å stemme 
skal være de samme i alle kommuner. 

 
Etter møte hos Fylkesmannen i Oppland 11. august ble det utformet en prosjektplan for prosessen. 
Planen ble godkjent av det avgåtte kommunestyre i møte 19. oktober 2015:  
 
KOM-089/15 Vedtak:  
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. Saken legges fram for det nye kommunestyret etter konstituering for stadfesting av prosessen.  
 
Saken ble behandlet av nyvalgt kommunestyre i møte 26. november med følgende vedtak:  

KOM-104/15 Vedtak:  
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).  
 

Prosessen har vært gjennomført i henhold til plan, og det foreligger endelig forslag til intensjonsplan 
for ny midtdalskommune. Forslaget ble gjennomgått og drøftet i felles kommunestyresamling for de 
tre kommunene på Fefor 5. april. I etterkant har prosjektgruppene/ forhandlingsutvalgene hatt et 
redaksjonelt møte før ferdigstilling. Dokumentet er sendt til trykking for distribusjon til alle 
husstander.  
 
Forslaget til intensjonsplan legges med dette fram for kommunestyrene. Innholdet kommenteres 
ikke nærmere. 
 
Vurdering 

Rådmannen konstaterer at arbeidet er gjennomført etter plan og intensjon, med bred deltakelse, 
hyppige møter og underlagt en tydelig politisk styring. De såkalte vanskelige tema ble tatt opp tidlig i 
prosessen, og enighet rundt fordeling av arbeidsplasser, bruk av rådhus etc forelå i forkant av 
samling for kommunestyrene 18. februar, og innbyggerundersøkelsen, som ble gjennomført i 
perioden 15 – 29. februar.   

Det er ikke lagt opp til at kommunestyrene skal vedta eller forkaste intensjonsplanen, men at denne 
vedtas som grunnlag for gjennomføring av rådgivende folkeavstemning søndag 22. mai. 

 
 
 


