
Referat fra 
Saksforberedende møte fredag 18.03.16 

 
Møtetid: 18.03.2016 kl 08.00-09.30 Møtested: NFK, Formannskapssalen 

Til stede:  
Ordførere: Rune Støstad, Ole T. Muriteigen, Kristin Teigen (for Arne Fossmo) 
Rådmenn: Arne Sandbu, Jan Reinert Rasmussen, Per H. Lervåg 
Sekretariatet: Anne Holsbrekken, Britt Åse Høyesveen, Anita W. Heggestuen 

Notat skrevet av:  Anita W. Heggestuen Dato: 18.03.16 

Sak Tema 

Intensjonsplan Møtet på Fefor 5. april, en gjennomgang av intensjonsplanen der 
kommunestyrene inviteres til å debattere innholdet, men uten 
behandling og vedtak. Hvis det kommer forslag til endringer eller nye 
forhold som ikke er omtalt så tas dette inn i forhandlingsutvalget som 
møtes 6. april kl. 0900-1300 på Sør-Fron. 
 
Legges opp til formell signering etter forhandlingsmøtet 6. april. 
Ordfører signerer.  
 
Parallelle kommunestyremøter 26. april. Vedtak: Kommunestyret 
slutter seg til at denne intensjonsplanen legges ut som grunnlag for 
folkeavstemmingen. Sekretariatet lager forslag til felles formulering 
som fremmes for Formannskapene. (Oppfølging: NFK/Tom). 
 
Sekretariatet lager forlag til oppsummering/fremside som trekker 
frem hovedlinjene i intensjonsplanen. (Oppfølging: RK/Britt Åse). 
 
Intensjonsplanen trykkes opp og distribueres til alle husstander etter 
26. april. (Oppfølging: NFK/Anita). 
 

Folkeavstemming Kort drøfting rundt lørdagsavstemming der representantene i 
saksforberedende møte er enige om å ikke legge opp til dette. 
 
Konklusjon etter utsjekk om elektronisk stemmeavgivning formidles 
til kommunestyrene på felles samling Fefor 5. april. (Oppfølging: 
SFK/Janke). 
 

 

Felles KS-samling  Fefor 5. april kl. 1630 til 2100 (NB! Endret tidspunkt)  
 
Kommunestyrer, tillitsvalgte, sekretariat, Arild S. Stana, 
Fylkesmannen (2 rep?)  deltar. 
 
Møteleder: Rune Støstad 
 
Agenda: 
1630-1715: Middag (ferdig tallerken) og kunstnerisk/kulturelt innslag. 



(Oppfølging: NFK/Anita).  
1715-1725: Velkommen v/ordførere 
1725-1815: Gjennomgang av intensjonsplanen, med fokus på veien til 
det ferdige resultatet v/Arild S. Stana (Oppfølging/avtale med Stana: 
NFK v/Anita).  
1815-1830: Ordførere - 5 minutter apell hver.   
1830-1900: Gruppevise diskusjoner 
1900-1915: Pause med kaffe og kake 
1915-2000: Diskusjon i pleum 
2000-2030: Oppsummering av diskusjon  
2030-2100: GE – eierstruktur.  
2100: Slutt 
 

Bompenger Møte med samferdselsministeren er forsøkt berammet, men ikke fått 
svar.  
 

«Happeninger» For politikere, tillitsvalgte og ansatte som har deltatt i arbeidet: 20. 
juni, fra kl. 1800. Rudi Gard bestilt. Middag og underholdning (eks. 
Gudbrandsdal u-båtservice og noe musikalsk).  
 
For ansatte: Avventer resultatet fra folkeavstemmingen.  

Folkemøte Felles folkemøte 27. april – Sør-Fron kulturhus kl. 1900-2100. 
(Oppfølging: SFK/Anne) 
 
Invitere kommunalministeren (Oppfølging: SFK/Anne) og 
fylkesmannen (NFK/Tom, oppfølging avtale om 5.4).  
 
Innhold: 

 Alle kulturskolene, 3 innslag (Oppfølging: SFK/Anne). 

 Velkommen v/ordfører Muriteigen 

 Formålet med kommunereform v/Kommunalministeren? 

 Apell v/alle 3 ordførere 

 Intensjonsplanen v/rådmann Lervåg. 

 Informasjonsvideo? (Oppfølging: NFK/Anita) 

 Spørsmål/innspill fra salen.  

Markedsføring/ 
informasjon 

Sekretariatet følger opp: 
 

 Informasjonsfolder/-flyer, med hilsen fra ordførere og 
oppfordring til å bruke stemmeretten. Distribueres til alle 
husstander før oppstart forhåndsstemming, 9. mai.  (Oppfølging 
NFK/Anita) 
 

 Intensjonsplanen i sin helhet, uten vedlegg med henvisning til at 
vedleggene ligger elektronisk. Sendes til trykk rett etter samlingen 
på Fefor 5. april. Trykkes og leveres til politikere på parallelle 
kommunestyremøter 26. april. Distribueres til alle husstander 
etter 26. april.  Fremside med bilder, eks. landemerker, 
fart/spenning, innbyggere, ordfører på hendene? (Oppfølging: 



NFK/Anita) 
 

 Fellesannonse i avisen om folkemøte 27. april og om 
forhåndsstemming/folkeavstemming.  (Oppfølging: NFK/Anita) 

 

 Opprettes ikke egen facebookside nå. Bruke eksisterende kanaler. 
 

 Alle tar ansvar for å få mer informasjon ut på 
www.gudbrandsdal.kommune.no.  

 

 Informasjonsvideoer. Leverandør valgt. En til to videoer. 
Gjenbruke deler av video fra sørdalsprosjektet? (Oppfølging: 
NFK/Anita).  

 

 Leserinnlegg fra politikere + evt. utfordre noen samfunnsborgere 
til å skrive leserinnlegg for å få opp debatten. (Oppfølging: 
Ordførere) 

 

Tilskudd Søknad om offentlige tilskudd som følge av sammenslåing 
 

 Enighet om å søke om tilskudd for å få til en 100 % digitalisering 
av den nye kommunen, fokus på bredbånd og telefoni. 
(Oppfølging: SFK/Anne) 

 Utmarksforvaltning. Landbrukssjefene får i oppgave å søke på 
tilskudd. (Oppfølging: SFK/Anne)  

 Midler innbyggerinvolvering. Oppdrag er gitt økonomisjefene. 
(Oppfølging: NFK/Tom) 
 

 

http://www.gudbrandsdal.kommune.no/

