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Ansvar for
oppfølging

Notat fra forrige møte i RSG den 12.5. ble sendt ut dagen etter. Ingen merknader
til innholdet er mottatt.
Konklusjon:
Ok
Orientering om aktiviteter siden forrige møte i RSG
1) Den planlagte brosjyra for Ringebu kommune ble sløyfet etter en runde
mellom ordførerne
2) Møte i ordførergruppa 20.5. Tema der var: innbyggerhøring/folkeavstemning,
kommunestyresamlingen 28.5., engasjement av prosessdriver, samling for
liste-kandidater utgår, kommunikasjon/innbyggerinformasjon (bl. a. om
Ringebu-brosjyra), og informasjon fra sekretariatat. Erik kan evt. orientere
nærmere.
3) Felles kommunestyresamling for de fire kommunestyrene 28.5. på Quality
Hotel Hafjell – hovedtema: framtidsbilder av en ny kommune og elementer i
en intensjonsplan for en ny kommune. Resultatet av gruppearbeidene følger
som vedlegg til dette notatet.
4) Møte i felles prosjektgruppe (FPG) 3.6. På dette møtet presenteres
utredningene og notatene om en rekke tema, som offentliggjøres samme
dag. Dokumentene vil bli sendt ut til medlemmene av RSG 3.6.
Konklusjon:
Tatt til orientering.
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05.06.2015

Oppfølging etter møtet i FPG 3.6.
Saklista til dette møtet er slik:
 Presentasjon av utredningene
 Innbyggerinvolvering/folkeavstemning og prosjektets framdrift
 Kommunestyrekonferansen 28.5. (oppfølging)
 Diverse (bl.a.: planlagt listesamling er avlyst)
Møtebehandling:
 Presentasjon av utredningene: spørsmålet ble reist om kommunestyret
bør få en presentasjon av kortversjonen av utredningene a la den som
FPG fikk.
 Avlysingen av listesamlingen: RSG diskuterte om Ringebu bør arrangere
sitt eget kandidattreff, og samlet seg om et slikt opplegg:
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-

Målgruppe: alle listekandidatene for alle listene, men de nye er
viktigst og det tas mest hensyn til deres behov
Tid og sted: rådhuskantina 29. juni på kveldstid
Møteform: både informasjonsformidling og gruppearbeid med tema
momenter i en intensjonsplan
Berulf skisserer opplegg og veggspiller med Erik og Per før forslag
sendes til de andre medlemmene i RSG

Berulf
Erik og Per

Konklusjon:
Følges opp som angitt foran.
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Kommende planlagte aktiviteter
4.6. (etter møtet i RSG): Formannskapet behandler innstilling til kommunestyret:
kommunestruktur – høring av innbyggerne
9.6. Fylkesmannen har møte med kontaktpersonene for kommunereformen i Sørog Midt-Gudbrandsdal. Ringebus prosjektkoordinator deltar. Sakliste:
- orientering fra fylkesmannen
- status fra regionen, samlet og i hver enkelt kommune
- diskusjon
10.6. Møte i FSG i Øyer. Sakliste sendes ut 4.6. Etter dette møtet vil det bli et
kontaktmøte mellom prosjektledere, ordførere, sekretariat og innleid prosessdriver
Arild Sørum Stana
16.6. Møte i fellessekretariatet (FSEKR) med Arild Sørum Stana
16. – 18.6. Studietur for formannskapene i Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu til
Inderøy
22.6. Folkemøte på Tromsvang om kommunereformen (se egen sak)
Konklusjon:
Studieturen: Erik tar opp med Fronskommunene at Ringebus arbeid med
kommunereformen foregår i regi av styringsgruppa, der hovedtillitsvalgte er
representert, og at det er naturlig at de deltar på studieturen.
Folkemøtet 22.6. ble behandlet som egen sak under.
For øvrig ble de kommende planlagte aktivitetene tatt til orientering.
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Erik

Folkemøte på Tromsvang 22.6.
Møtet er fastsatt til mandag 22.6. kl. 1900. Fylkesmannen har bekreftet at hun
stiller som innleder. RSG må fastsette programmet for øvrig og planlegge detaljert
gjennomføringen av møtet.
Møtebehandling:
Møtet søkes gjennomført slik:
Møteleder: ordføreren
Praktisk: Tromsvang er reservert, servering: kaffe og kringle
Innleder: fylkesmann Christl Kvam, bes bekrefte om å være til disposisjon for
spørsmål fra salen
Orientering om kommunale vedtak i Ringebu: ordføreren
Orientering om fellesprosjektet: Hanne Mari Nyhus forespørres
Erik, Per og Berulf setter opp forslag til program.
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Forberedelser til forhandlinger om intensjonsplan
På kommunestyresamlingen 28.5. ga deltakerne innspill til elementer i en
intensjonsplan for sammenslutning av de fire kommunene. Ringebu kommune bør
for sin egen del forberede den forhandlingsfasen som må komme og som det hittil
har vært fokusert lite på. Dette gjelder både tema/innhold i planen og prosessen
rundt den.
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Berulf, Erik og
Per

Konklusjon:
Temaet tas opp i RPG etter formannskapsmøtet i dag.
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Erik

Informasjon og innbyggerinvolvering i Ringebu
Etter at Ringebus brosjyre nr 2 ble stanset må det legges til grunn at informasjonsvirksomheten heretter vil foregå mer samordnet. Uansett vil Ringebu kommune ha
behov for å gjennomføre informasjons- og innbyggerinvolvering overfor egne
innbyggere.
Møtebehandling:
Det ble ikke tid til å drøfte dette temaet ut over gjennomføring av folkemøtet på
Tromsvang 22.6.

8

Eventuelt
Ingen tema ble tatt opp.
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Neste møte i styringsgruppa
Konklusjon:
Ekstraordinært: onsdag 10. juni kl 0800 i Øyer (i forkant av møtet i FSG)
Ordinært:
torsdag 25. juni kl 0800 i Ringebu
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Erik

