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1. VEDTAK  FATTET  I  KOMMUNESTYRET 
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 
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 

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 
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. 
Pr. 31.12.16:  Planprogram godkjent av kommunestyret i k-sak 122/16.  
Reguleringsprosess er påstartet. 
Pr. 30.04.17:  Regulering av begge alternativer pågår. 
Pr. 31.08.17:  Uendret. 
Pr. 31.12.17:  Uendret. 
Pr. 30.04.18:  SVV har etter oppdrag fra departementet startet 
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Møtedato:  17.06.14   Sak 38/14 

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 
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 

utrredning av tunnelalternativ, og regulering av tidligere valgte 
alternativ er stanset. 
Pr. 31.08.18:  SVV har oversendt rapport til departementet i slutten av 
august, og avklaring ventes innen utgangen av året. 
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Møtedato:  19.10.15    Sak 088/15 
 
 
Møtedato:  26.11.15    Sak 119/15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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 
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Møtedato:  13.12.16   Sak 122/16 

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. 

1. Ringebu kommunestyre fastsetter med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9 
planprogram for reguleringsplan for E6 
Elstad-Tollmoen, med de endringer som er 
tatt inn etter høringsrunden.  

2. Både alternativ 1.1 og 1.3 fremmes som 
alternativer i reguleringsplanen for E6 
Elstad-Gunstadmoen. 

3. Fremtidig arealbruk i tilknytning til nytt 
kryss i Åmillom skal innarbeides i 
reguleringsplan for E6 Elstad-Gunstadmoen. 

Møtedato:  29.03.16    Sak 013/16 
Kommuneplanens arealdel 2015 – 2027 
– 2. gangs behandling + 3. gangs 
behandling (08/114) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
/ Rollstuen) 

Rådmann Pr. 30.04.16:  Vedtak under effektuering. 
Pr. 31.08.16:  Høringsrunde er gjennomført, og oppfølging / videre 
bearbeiding pågår. 
Pr. 31.12.16:  Politiske drøftinger pågår. 
Pr. 30.04.17:   Planforslag er lagt ut til 3. gangs høring og offentlig 
ettersyn. 
Pr. 31.08.17:  Uttalelser fra høringsrunde blir sammenfattet, og legges 
frem for kommunestyret senere i høst. 
Pr. 31.12.17:  UPT fattet vedtak som grunnlag for mekling i sak 114/17 i 
møte 20.12.2017. 
Pr. 30.04.18:  Meklingsmøte avholdt 04.04.2018.  Saken er under 
forberedelse for behandling i kommunestyret. 
Pr. 31.08.18:  Arealplan er sluttbehandlet i k-styret i juni, med egen 
godkjenning, unntatt for områder vedr  fritidsbebyggelse i 
fjellområdene på østsiden.  Saken er ekspedert til Fylkesmannen for 
videre oversendelse til departementet. 



 RINGEBU KOMMUNE   OPPFØLGINGSSKJEMA FOR POLITISKE VEDTAK   STATUS PR :   31.08.2018 

5 /20 

MØTEDATO/SAK VEDTAK ANSVAR STATUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Møtedato:  21.02.17   Sak 003/17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

1. Ringebu kommunestyre legger med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 
kommuneplanens arealdel 2015-2027 ut til 
3. gangs høring og offentlig ettersyn i 
minimum seks uker fra kunngjøringsdato. 
 
Grunnlaget for høringen og det offentlige 
ettersynet, er merknadene til 
kommuneplanens arealdel etter annen 
gangs høring med de vurderinger og 
anbefalinger som er gitt i administrasjonens 
behandlingsnotat, versjon 31.01.2017, med 
følgende endringer og presiseringer: 
 
B1.8 videreføres, og ses I sammenheng med 
naboarealet B1.16. 
 
Bestemmelsene §5.6 Ferdsel i områder med 
spesielle vernehensyn: 
Kiting innenfor hensynssonen H560_1 
(villreinens leveområde - sone 1) er ikke 
tillatt 

2. Rådmannen gis fullmakt til å oppdatere 
planbeskrivelsen og plankartet i tråd med 
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UPT: 
Møtedato:  07.03.18   Sak 027/18 
 
 
 
 
 
 
Møtedato:  19.06.18   Sak 059/18 
 
 
 
 
 
 
 

politisk vedtak. 
3. Rådmannen gis fullmakt til å rette opp 

eventuelle feil og mangler som oppdages før 
kommuneplanen legges ut til 3. gangs 
høring og offentlig ettersyn. 

Som representanter til meklingsmøte 
vedrørende kommuneplanens arealdel velges: 
1. Ordfører Arne Fossmo 
2. Varaordfører Kristin Teigen 
3. Leder utvalg for plan og teknisk Amund 
Sønsteli 
4. Opposisjonen Audun Amundsen 
1. Ringebu kommunestyre vedtar med 

hjemmel i plan og bygningsloven § 11-15 
Ringebu kommune sin kommuneplanens 
arealdel 2018 – 2030, planID 0520201207, 
med følgende endringer etter 4. gangs 
behandling i UPT-sak 114/17: 
 
Plankart: 
· Grense mellom buffer- og 

utviklingssone ved Venåsen endres til 
offisiell grense i regional plan for 
Rondane-Sølnkletten. 

· Områder det er knyttet innsigelser til, 
unntas fra rettsvirkning: 
· Måsåplassen: F4.36 F4.39 
· Skotten: F4.5, F4.6, F4.7, F4.12, 

F4.18, F4.19, F4.22, F4.23, F4.28, 
F4.29a, F4.29b, F4.53 

· Venabygdsfjellet: F5.11, F5.8, 
F5.2a, F5.1 

· Spredt fritidsbebyggelse i LNF, som 
ikke tidligere er godkjent i 
kommunedelplaner. 

 
Planbestemmelser og retningslinjer: 
· §2.4: 5.avsnitt tilføyes med følgende 

setning: For N1.7 skal det ved 
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utnyttingsgrad på 50 % BYA inkludert 
parkering.  

· §2.1.1: Tilføyes et 5.avsnitt med 
følgende setning: Byggeområde for 
boliger Skalykkja: Krav om minimum 
utnyttingsgrad på 4 boenheter pr. daa 
bruttoareal. 

2. Med hjemmel i plan og bygningsloven 
§11-17 oppheves: 

· Kommunedelplan for Vålebru 
(15.12.1988) 

· Kommunedelplan for Fåvang 
(27.06.1991) 

· Kommunedelplan for Bånsetra-
Veslesetra (31.08.1995) 

· Kommunedelplan for del av Sør-
Vekkom (28.11.1996) 

· Kommunedelplan for sand, grus og 
pukk (26.11.1992) 
 

3. Administrasjonen gis myndighet til å 
korrigere/justere eventuelle 
bagatellmessige feil og mangler i 
plandokumentene. 
 

4. Med hjemmel i plan og bygningsloven §5-
6 sendes kommuneplanens arealdel  til 
departementet for avgjørelse for de 
områdene det fortsatt er knyttet 
innsigelse til. Dette gjelder: 
· Måsåplassen: F4.36 F4.39 
· Skotten: F4.5, F4.6, F4.7, F4.12, F4.18, 

F4.19, F4.22, F4.23, F4.28, F4.29a, 
F4.29b, F4.53 

· Venabygdsfjellet: F5.11, F5.8, F5.2a, 
F5.1 

· Spredt fritidsbebyggelse i LNF, som 
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kommunedelplaner 

Møtedato:  13.09.16    Sak 067/16 
Fåvang næringspark - etablering av 
flomforbygging og omkjøringsveg 
(15/1240) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtedato:   13.12.16   Sak 118/16 

1. Kommunestyret godkjenner gjennomføring 
av prosjektet flomforbygging med 
omkjøringsveg innenfor en kostnadsramme 
på kr 32.100.000. 

2. Det forutsettes tilskudd fra eksterne på 
minimum kr 20.000.000. 

3. Finansiering av økt kostnadsramme med kr 
2.100.000 i forhold til gjeldende 
økonomiplan innarbeides ved neste 
ordinære rullering av økonomiplanen. 

4. Kommunestyret forutsetter at beslaglagt 
dyrka areal blir erstattet med nydyrking av 
minst tilsvarende areal, finansiert gjennom 
prosjektet. 

1. Kommunestyret godkjenner fremlagt forslag 
til avtale mellom John Ole Haukåen, eier av 
129/1, og Ringebu kommune, om erstatning 
for grunn som går med til flomforbygging 
og omkjøringsvegen. 

2. Kommunestyret godkjenner fremlagt forslag 
til avtale mellom Ingar Jakobsen, eier av 
129/21, og Ringebu kommune, om 
erstatning for grunn som går med til 
flomforbygging og omkjøringsvegen. 

3. Ordfører gis fullmakt til å godkjenne avtale 
med Pål Kristian Smidesang for å 
gjennomføre vedtatt flomsikring av Fåvang 
Næringspark 

4. Kjøp av areal med omkostninger dekkes av 
prosjektfinansiering på omkjøringsvegen. 

5. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre 
avtalene. 

Rådmann Pr. 31.12.16:  Prosjektet er fullfinansiert, og igangsettes på nyåret 2017. 
Pr. 30.04.17:   Kombinert flomvoll og omkjøringsvei er under bygging. 
Pr. 31.08.17:   Flomvollen nærmer seg ferdigstilling, prosjektet 
ferdigstilles sommeren 2018. 
Pr. 31.12.17:  Uendret. 
Pr. 30.04.18:  Uendret. 
Pr. 31.08.18:  Prosjektet nærmer seg ferdigstilling, og asfaltering av 
veien gjenstår. 

Møtedato:  25.04.17   Sak 026/16 
Eiendomsskatt – alminnelig taksering – 
prosjektplan 
(15/1565 dok 9) 
 

1. Kommunestyret godkjenner vedlagte 
prosjektplan for alminnelig taksering 
(retaksering) for eiendomsskatt. 

2. Kommunestyret ber takstnemnda utarbeide 
nye rammer og retningslinjer. 

Plan og teknisk Pr. 30.04.17:  Under arbeid. 
Pr. 31.08.17:  Besiktigelser foregår hele sommerhalvåret. 
Pr. 31.12.17:  Arbeidet pågår som planlagt. 
Pr. 30.04.18:  Arbeidet pågår som planlagt. 
Pr. 31.08.18:  Arbeidet pågår som planlagt. 
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Møtedato:  13.03.18   Sak 015/18 

3. Kommunestyret vedtar nye politiske rammer 
i forhold til fritak etter §7 i eiendomsskatte-
loven. 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

Møtedato:  25.04.2017  Sak 030/17 
Oppretting av byggekomite for bygging 
av nytt bofellesskap – Hageskogen 
(16/923 dok 17 + 17/1652) 

1. Kommunestyret oppretter en egen 
byggekomité med 5 medlemmer for 
planlegging og bygging av nytt bofelleskap 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 
herav er 3 folkevalgte representanter, med 
stemmerett, og 1 er brukerrepresentant og 
1 representerer den tjeneste som skal drifte 
bofellesskapet, begge sistnevnte uten 
stemmerett. Det velges i tillegg 1 folkevalgt 
varamedlem.  

2. Følgende folkevalgte medlemmer velges 
som medlemmer til byggekomiteen: 
a. Leder:      Brede Holdbrekken 
b. Medlem    Else Sæther 
c. Medlem    Erik Odlo 
d. Varamedlem    Ståle Sønsteli 

3. Kommunestyret anmoder rådet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne om å 
utpeke en representant til byggekomiteen.  
Kommunestyret godkjenner reglement for 
gjennomføring av byggeprosjektet, datert 
30.03.2017. 

Rådmann Pr. 30.04.17:  Under arbeid. 
Pr. 31.08.17:  Første møte i byggekomitèen i juni.  Justert fremdrift med 
forventet ferdigstilling våren 2019. 
Pr. 31.12.17:  Bofellesskapet er under planlegging. 
Pr. 30.04.18:  Bofellesskapet er under planlegging. 
Pr. 31.08.18:  Manglende avklaring i Husbanken har medført at 
prosjektet er forsinket.  Det er beregnet byggestart våren 2019 og 
ferdigstilling pr. 01.04.2020. 

Møtedato:  20.06.17   Sak 056/17 
Godkjennng av makeskifteavtale mellom 
Ringebu kommune og Berit Aune 
(17/236) 
UPT 
Møtedato:  09.05.18   Sak 050/18 

3. Berge-huset legges frem som egen sak med 
den hensikt at det bør bevares, flyttes, 
avhendes.  

 
 
Utvalg for plan og teknisk vedtar at det startes 
omgående omregulering av Berge-eiendommene 
gardsnr 129/10-11 og 129/64 og 129/227 til 
leilighetsbygg i to plan med parkering i 
underetasje og på gateplan. 

Rådmann Pr. 31.08.17:   Sak under forberedelse. 
Pr. 31.12.17:   Sak under forberedelse. 
Pr. 30.04.18:   Sak under forberedelse. 
Pr. 31.08.18:  Regulering pågår, og forberedelser for salg av tomt 
pågår. 
 
 
 

Møtedato:   31.10.17   Sak 082/17 
Skisse til makerspace i Ringebu 
(17/1832) 

1. Kommunestyret gir rådmannen mulighet for 
å prøve ut et makerspace (kreativt verksted) 
i to år fra 01.01.2018-31.12.2019. Høsten 

Rådmann Pr. 31.12.17:  Prøveperioden er iverksatt. 
Pr. 30.04.18:  Prøvedrift pågår. 
Pr. 31.08.18:  Prøvedrift pågår. 
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F-sk: 
Møtedato:   12.04.18   Sak 029/18 

2017 brukes til å forberedelser. 
2. Prøveperioden utløser ikke behov for ekstra 

ressurser utover å drifte bygget som i dag. 
3. Det legges fram en evaluering av 

makerspace høsten 2019 i forbindelse med 
økonomiplan for perioden 2020-2023. 

4. Formannskapet orienteres om bruken og 
andre innspill / tanker om dette innen 
utgangen av 2018. 

1. Formannskapet bevilger kr. 56.000 til utstyr 
i Makerspace Ringebu til formål slik som 
beskrevet i saksframlegget. Utgiftene 
dekkes ved bruk av midler fra 
formannskapets konto.  

2. Budsjettet endres som følger: 
Art 1120 (diverse driftsutgifter) ansvar 119 
(diverse) funksjon 325 økes med kr 56.000 
Art 1493 (tilleggsbevilgninger 
formannskapet) ansvar 119 (diverse) 
funksjon 100 reduseres med kr 56.000 fra kr 
125.300 til kr 69.300. 

3. Formannskapet minner om evaluering av 
Makerspace etter ett års drift. 

Møtedato:  12.12.17   Sak 094/17 
Budsjett og avgiftssatser 2018 
(17/1039 dok 19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Årsbudsjettet for 2018 vedtas i henhold til 
innstilling fra formannskapet av 23.11.2017 
med følgende endringer:  
a. Kommunestyret utvider rammen for 
ansvar / avd 260 Ringebu læringssenter 
med kr 55 0 000 for 2018. 
 b. Utvidelsen finansieres ved bruk av 
disposisjonsfond som er øremerket til 
flyktningeformål.  
c. Levekårsutvalget vurderer situasjonen før 
skoleåret 2017 - 2018 er omme med tanke 
på å ha et godt og forsvarlig 
integreringsarbeid videre og den faglige 
kompetansen som er til stede i dag.  
d. Levekårsutvalget rapporterer til 
kommunestyret; som skoleeier. 

Rådmann Pr. 31.12.17:  Budsjettet er klart for gjennomføring. 
Pr. 30.04.18:   Sak om læringssenter under forberedelse. 
Pr. 31.08.18:  Sak om læringssenter er fremlagt i k-sak 061/18. 
Sak utgår. 



 RINGEBU KOMMUNE   OPPFØLGINGSSKJEMA FOR POLITISKE VEDTAK   STATUS PR :   31.08.2018 

12 /20 

MØTEDATO/SAK VEDTAK ANSVAR STATUS 
Møtedato:   12.12.17  Sak  097/17 
Digitaliseringsstrategi 2018-2021 
(16/2322 dok 9) 

1. Kommunestyret vedtar 
digitaliseringsstrategi for 2018-2021.  

2. Det utarbeides en handlingsplan for 
gjennomføring av tiltak som legges fram for 
kommunestyret for godkjenning.  

3. Ringebu kommune deltar i 
finansieringsordning for digitale prosjekter i 
tråd med invitasjon frå KS av 08.09.2017 
med kr 20 per innbygger. Tiltaket dekkes 
innenfor avsatte midler til digitalisering i 
budsjettet for 2018. 

Rådmann Pr. 31.12.17:  Handlingsplan er under arbeid. 
Pr. 30.04.28:   Handlingsplan er under arbeid. 
Pr. 31.08.18:  Handlingsplan er lagt frem for formannskapet 
30.08.2018. 
 

Møtedato:   13.02.18   Sak 003/18 
Kommunedelplan for E6 Fåvang kirke – 
Elstad – sluttbehandling etter høring 
(11/5294 dok 101) 

1. Ringebu kommunestyre vedtar, med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, 
kommunedelplan for E6 Fåvang kirke-Elstad 
med planbestemmelser, plankart for alt.  A2 
– B – C3 og hovedrapport (beskrivelse av 
planen og konsekvensutredning), slik den 
har vært ute til utvidet høring og offentlig 
ettersyn.  

2.  Ringebu kommunestyre ber om at 
kommuneplanen for E6 Fåvang kirke - Elstad 
tas opp til mekling  mht innsigelser knyttet 
til delstrekning C3. 

Rådmann 
Wenche Hagestuen Dale 

Pr. 30.04.18:  Det avventes dato for mekling. 
Pr. 31.08.18:  Meklingsmøte er gjennomført. 

Møtedato:   13.03.18   Sak 018/18 
Oppstart trafikksikker kommune og 
trafikksikkerhetsplan 2019-2021 
(18/274-1) 

1. Utvalget for plan og teknisk er 
styringsgruppe for prosjektet trafikksikker 
kommune  

2. Rådmannen gis fullmakt til å starte 
prosessen trafikksikker kommune, med det 
mål at Ringebu kommune skal være 
trafikksikker kommune i løpet av 2018 

3. Oppfølging av trafikksikker kommune 
gjennomføres årlig gjennom revidering av 
trafikksikkerhetsplanen 

Rådmann 
Roger Skansgård 

Pr. 30.04.18:  Oppstartsmøte avholdt 26.04.2018. 
Pr. 31.08.18:  Planarbeid pågår. 

Møtedato:   24.04.18   Sak 029/18 
Vedrørende sektorovergripende 
handlingsplan for folkehelse 
(11/5360 dok 6) 

1. Kommunestyret samtykker i at arbeidet med 
en sektorovergripende handlingsplan for 
folkehelse avsluttes. Innspillene fra 
planarbeidet gjøres tilgjengelig for de 
enkelte tjenesteområdene og må tas med 
som grunnlag i videre planarbeid. 

Rådmann 
Berit Aarnes 

Pr. 30.04.18:  Sak og prosjektsøknad er under forberedelse. 
Pr. 31.08.18:  Kommunen fikk avslag på søknaden hos Oppland 
fylkeskommune.  Det vurderes om prosjektsøknaden kan fremmes 
overfor forskningsrådet. 
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2. Kommunestyret ber om at rådmannen 

utarbeider forslag til et prosjekt for en 
konkret tverrfaglig innsats på levekår, med 
spesielt fokus på folkehelsearbeid rettet mot 
barn og unges oppvekstsvilkår. 
Prosjektforslaget legges fram som egen 
politisk sak 

Møtedato:   24.04.18   Sak 037/18 
Politivedtekter for Ringebu kommune – 
oppdatering 2018 
(12/346 dok 21) 
 
 
 
 
Møtedato:   19.06.18   Sak 064/18 

1. Forslag til nye politivedtekter datert 
24.04.2018 forelegges Midt-Gudbrandsdal 
lensmannskontor for uttalelse før endelig 
behandling i kommunestyret. 

2. Innbyggerne gis adgang til å komme med 
merknader via annonse i lokalavisene og på 
kommunens hjemmesider før endelig 
behandling i kommunestyret. 

Politivedtekter for Ringebu kommune vedtas 
som framlagt i vedlegg datert 19.06.2018. 

Rådmann Pr. 30.04.18:  Høringsfrist er satt til 21.05.2018.  Endelig behandling i k-
styret 19.06.2018. 
Pr. 31.08.18:  Stadfestet av Politidirektoratet 02.08.2018.  
Ikrafttredelse 02.09.2018.  Sak utgår. 

    

Nye saker pr 31.08.2018:    

Møtedato:  19.06.18    Sak 057/18 
Barnehage og skole på veg mot 2031.  
Kvalitets- og utviklingsplan 
(18/725) 

Kommunestyret gir følgende mandat til arbeid 
med «Barnehage og skole på veg mot 2031. 
Kvalitets- og utviklingsplan»: 
1. «Barnehage og skole på veg mot 2031. 

Kvalitets- og utviklingsplan» skal sette 
langsiktige mål for perioden fram til 2031, 
med en handlingsdel for 2019 - 2022. 

2. Planen erstatter «Ringebuskolen på vei mot 
2027. Skolepolitisk kvalitets- og 
utviklingsplan».  

3. 3. Planen skal være styringsdokument i 
forhold til det lokale handlingsrommet i 
arbeidet med å nå de nasjonale 
sektormålene for barnehage og skole, samt 
kommuneplanens mål for barnehage og 
skole. 

4. Levekårsutvalget oppnevnes som 
styringsgruppe for planarbeidet.  

5. Rådmannen er prosessleder, og er ansvarlig 
for det faglige og praktiske arbeidet.   

Gro Li Sletvold Pr. 31.08.18:   Arbeid pågår. 
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6. Det legges opp til brukermedvirkning ved at 

ungdomsrådet og råd og utvalg i barnehage 
og skole involveres i prosessen. 

7. Levekårsutvalget fremmer innstilling til 
behandling i kommunestyret før sommeren 
2019. 

Møtedato:  19.06.18   Sak 061/18 
Ringebu Læringssenter – status 
(18/972 dok 1) 

1. Kommunestyret tar den fremlagte status-
rapporten til orientering.  

2. Kommunestyret ber om at det tas kontakt 
med Frons-kommunene om muligheten for å 
overføre til RLS (Ringebu Læringssenter) de 
elevene som går på 
introduksjonsprogrammet.  Dette som en 
videreføring av de politiske beslutninger som 
er i forbindelse med NAVreformen i midt-
dalen samt helheten i skoleopplegget for 
innvandrere.  

3. Overføringen av intro-elever bør tilpasses 
fra skoleåret 2019 / 2020.  

4. Administrasjonen forbereder en sak til 
levekårsutvalget om et eget opplegg for 
flyktninger som kommer i midt-dalen som 
analfabeter.  Saken forelegges Frons-
kommunene og behandles deretter i 
kommunestyret;  som skole-eiere.  

5. Som følge av forslaget, behandles 
driftsnivået ved RLS i kommende budsjett- 
og økonomiplanarbeider. 

Gro Li Sletvold Pr. 31.08.18:   Vedtaket er notert for oppfølging. 

    

2. VEDTAK FATTET  I  FORMANNSKAPET 

    

Møtedato:   06.04.17   Sak 033/17 
Handlingsplan for lokaldemokrati – 
revisjon 2017 
(13/2550) 
 
 
 

1. Revisjon av handlingsplanen bør 
gjennomføres  på grunnlag av ny 
innbyggerundersøkelse 2018. 

2. Evaluering av gjeldende handlingsplan 
gjøres høsten 2017.  Opplegg for dette 
drøftes i formannskapet i juni 2017. 

Det arbeides videre med evalueringen. 

Ordfører Pr. 30.04.17:  Avventes. 
Pr. 31.08.17:  Evaluering gjennomføres høsten 2017. 
Pr. 31.12.17:  Evaluering er gjennomført i formannskapet. 
Pr. 30.04.18:   Innbyggerundersøkelse er under gjennomføring. 
Pr. 31.08.18:  Det ble rapportert på gjennomført 
innbyggerundersøkelse til formannskapets møte 21.06.2018 – sak 
071/18. 
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Møtedato:   26.10.17   Sak 119/17 
Møtedato:   23.11.17   Sak 131/17 

Formannskapet har gjennomgått og evaluert 
"aktuelle tiltak" i handlingsplan for 
lokaldemokrati.  Formannskapet vil starte 
revidering av handlingsplanen i 2. kvartal 2018. 

Møtedato:   22.06.17    Sak 073/17 
Forsøksprosjekt om kommunal bistand 
til miljøsertifisering av private 
virksomheter 
(17/1366) 

1. Prosjektperiode er fra 1. juli 2017 til 31. 
desember 2019. 

2. Målet er sertifisering av inntil 10 private 
virksomheter pr år. 

3. Utgifter til tilskudd til private virksomheter 
bevilges fra næringsfondet. 

4. Forutsetning for at tilskuddet skal kunne 
utbetales er: 
· at de ulike bedriftene blir godkjent 
sertifisert 
· at tiltakene er gjennomført og kostnadene 
er dokumentert 
· at anmodning om utbetaling skjer innen 
utgangen av året bedriften blir sertifisert. 

5. Formannskapet ønsker rapportering av 
status i prosjektet pr 01.09.2018 

Rådmann Pr. 31.08.17:   Under forberedelse med utpeking av pilotbedriften. 
Pr. 31.12.17:  Pilotbedrifter er utpekt, men har ikke hatt mulighet til å 
prioritere arbeidet. 
Pr. 30.04.18:   Uendret. 
Pr. 31.08.18:  Uendret.  Arbeid med andre mulige bedrifter pågår. 

Møtedato:  01.03.18   Sak 011/18 
Skolenes deltakelse i World Cup Kvitfjell 
(18/285 dok 6 + 18/610) 
 
 
 
 
Møtedato:   21.06.18   Sak 072/18 

1. Formannskapet tar orienteringen til 
etterretning. 

2. Formannskapet ber om at det legges fram 
en sak i løpet av våren der det utredes 
mulighetene for å få på plass deltakelse 
under World Cup som obligatorisk skoledag 
for senere år. 

1. Formannskapet tar utredningen til 
orientering. 

2. Formannskapet støtter rådmannens 
vurdering om at det ikke legges en 
obligatorisk skoledag til lørdag under World 
Cup fordi ulempene vurderes som større enn 
fordelene. 

3. Formannskapet forventer at skolene bidrar 
aktivt til å motivere flest mulig elever til å 
delta som publikum og til at elever påtar seg 
ulike oppgaver arrangøren etterspør. 

Gro Li Sletvold Pr. 30.04.18:   Sak under arbeid. 
Pr. 31.08.18:  Sak om mulig obligatorisk skoledag ble behandlet av 
formannskapet 21.06.2018 – sak 072/18. 
Sak utgår. 

Nye saker pr. 31.08.2018:    
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Møtedato:  06.06.18.   Sak 063/18 
Utviklingsfondet – Landbruksbaserte 
søknader 2018 
(12/826 dok 33) 
 

1. Formannskapet i Ringebu gir økonomisk 
støtte slik: 
xxxxxx 
Det er innvilget støtte for inntil kr 315 500 
for 2018. Innvilget tiltak har en frist på tre år 
for ferdigstilling, regnet fra vedtaksdato. 
Utbetalingene blir finansiert fra 
utviklingsfondet. 

2. Formannskapet ber om at gjeldende ordning 
blir evaluert med eventuelt forslag til 
justering for senere år. 

3. Tilleggsforslag fra Ole A. Sylte til nytt pkt 2 
oversendes landbrukskontoret uten 
realitetsbehandling. 

Rådmann Pr. 31.08.18:   Sak under arbeid hos landbrukskontoret (MGL).  Sak 
fremlegges senest januar  2019. 

Møtedato 21.06.18   Sak 068/18 
Kontrollutvalgets gransking – K-sak 
90/17, vedtak pkt 7 – rapportering til 
formannskapet 
(13/2687 dok 93) 
 
 
 
 
 
 
Møtedato:   30.08.18   Sak 092/18 

1. Formannskapet pålegger rådmannen å avgi 
en ny rapport som er mer utfyllende. 

2. Rapporten må vise konkrete, nødvendige og  
iverksettende tiltak fra administrasjonens 
side på de påviste alvorlige sviktene fra 
BDO's og adv Wesche’s rapport  og ikke 
minst kontrollutvalgets saksframlegg  - i 
Marienhøsaken.   

3. Rapporten skal  legges frem for 
formannskapet 30.08.2018 og som 
referatsak til  kommunestyre 11.09.2018. 

1. Formannskapet tar ny rapportering vedr K-
sak 90/17 pkt 7 til orientering. 

2. Saken legges fram for kommunestyret som 
referatsak i første møte. 

Rådmann Pr. 31.08.18:   Ny rapport ble behandlet av formannskapet 30.08.2018 
– sak 092/18. 
Sak utgår. 

Møtedato:  21.06.18   Sak 070/18 
Nasjonalanleggsavtale Kvitfjell – revisjon 
– oppnevning av gruppe 
(08/2256 dok 87) 

1. Formannskapet oppnevner arbeidsgruppe til 
å forestå forberedende vurderinger for 
Ringebu kommune sin del i arbeidet med 
utforming av en revidert 
nasjonalanleggsavtale for Kvitfjell.  Ny 
nasjonalanleggsavtale skal godkjennes i 
kommunestyret senest i juni 2019.  

2. Som medlemmer av arbeidsgruppen utpekes 
ordfører, opposisjonsleder og rådmannen. 

Rådmann Prs. 31.08.18:   Gruppen har hatt sitt første møte 22.08.2018. 

Møtedato:  21.06.18   Sak 078/18 1. Formannnskapet oppretter et arbeidsutvalg Ordfører Pr. 31.08.18:   Forslag til mandat ble lagt frem for formannskapet 
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Oppretting av arbeidsutvalg for flom og 
flomsikring i Ringebu kommune og Midt-
Gudbrandsdalen 
(18/1137 dok 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtedato:   30.08.18   Sak 091/18 

for arbeidet med oppfølging av 
flomsikringsarbeidet i kommunen.  

2. Ringebu kommune søker samarbeid med 
Sør-Fron, Nord-Fron og Øyer kommune om 
de ønsker å delta i dette arbeidsutvalget for 
samme arbeid i disse kommuner.  

3. Arbeidsutvalget bør bestå av tre 
representaner  fra hver kommune, som skal 
avspeile det politiske flertall.  

4. Som representanter for Ringebu kommune 
velges: · fra posisjonen:   Laila Bårdsløkken 
(AP - vara:  Lars Skjeggestad Kleven (AP) · 
fra posisjonen:   Erik S. Winther (AP) · fra 
oposisjonen:   Ole Asmund Sylte (UA)- vara:  
Jostein Tromsnes (SP) · som leder i 
arbeidsutvalget velges: Erik S. Winther  

5. Det legges frem forslag til mandat til 
formannskapets møte den 30.08.2018. 

Formannskapet godkjenner framlagt forslag til 
mandat for arbeidsutvalg for flom og 
flomsikring.    Punkt 7 i mandatet utgår. 

30.08.2018 – sak 091/18. 
Sak utgår. 

    

3. VEDTAK  FATTET  I  UTVALG  FOR  PLAN  OG  TEKNISK 
    

    

4. VEDTAK  FATTET  I  UTVALG  FOR  MILJØ, UTMARK  OG  LANDBRUK 
Nye saker pr. 31.08.2018:    

Møtedato 16.05.18   Sak 032/18 
Behandling av klage – ekstraordinær 
båndtvang, Ringebu kommune 

Vedtak av 13.2.2018 opprettholdes.   
 
Klagen sendes over til Fylkesmannen i Oppland. 

Rådmann Pr. 31.08.18:   Klagen er oversendt fylkesmannen.  Svar ikke mottatt. 

Møtedato 20.06.18:   Sak 047/18 
Klage på vedtak om tilbaketrekking av 
konsesjon for brudd på vilkår om 
personlig boplikt gnr/bnr 45/1 

Utvalg for miljø, utmark og landbruk viser til 
saksutredningen og klagen fra Solvår Bjørge om 
at vedtak av 4.april om tilbaketrekking av 
konsesjon oppheves, tas ikke til følge.  Avslaget 
begrunnes med at det ikke er foretatt 
saksbehandlings- og rettsanvendelsesfeil.     
  
Utvalg for miljø, utmark og landbruk tar klagen 

 Pr. 31.08.18:  Sak er oversendt fylkesmannen i Oppland.  Svar ikke 
mottatt. 
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om at fristen for at eiendommen overdras til 
noen som lovlig kan erverve den eller at 
konsesjonsforholdet bringes i orden, delvis til 
følge. Med hjemmel i konsesjonsloven §18 gis 
det en frist på 3 måneder fra 
landbruksstatsrådens avgjørelse foreligger til 
eiendommen skal overdras til noen som lovlig 
kan erverve den eller at konsesjonsforholdet 
bringes i orden. Dersom fristen oversittes kan 
Fylkesmannen uten nærmere varsel la 
eiendommen selges etter reglene om tvangssalg 
så langt de passer, jf. konsesjonsloven §19.   
  
Siden klagen ikke er imøtekommet fullt ut 
oversendes den til fylkesmannen i Oppland for 
endelig avgjørelse. 

    

5. VEDTAK  FATTET  I  LEVEKÅRSUTVALGET 
    

Møtedato:   05.12.17   Sak 071/17 
Oppdrag til LKU angående måltider og 
ernæring for eldre og omsorgstrengende 
(17/2365) 
 
 
 
 
 
 
 
Møtedato:   23.01.18   Sak 002/18 
 
 
 
 
 
 
 

Levekårsutvalget ber administrasjonen om å 
foreslå en prosess der en ser på hvordan 
kommunen kan styrke og sikre god ernæring for 
eldre og omsorgstrengende i kommunen, 
herunder tidspunkt for måltider. Prosessen skal 
avslutes juni 2018. Levekårsutvalget anbefaler at 
det settes ned ei arbeidsgruppe med tilsvarende 
representasjon som arbeidsgruppen som jobbet 
med kjøkkentjeneste våren 2017. 
Levekårsutvalget ber om å få saken på neste 
møte. 
Levekårsutvalget vedtar følgende 
sammensetning for arbeidsgruppen «God 
ernæring for eldre og omsorgstrengende»: 

 - 2 repr.fra LKU der den ene av de leder 
arbeidet. 
- 1 tillitsvalgt  
- 1 repr.fra hjemmetjenesten sør 
- 1 repr.fra hjemmetjenesten nord 

Kommunalsjef Pr. 31.12.17:  Under oppfølging. 
Pr. 30.04.18:   Under oppfølging. 
Pr. 31.08.18:  Sak blir lagt frem i september 2018. 
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- 1 repr.fra brukerrådet for helse og omsorg 

1 avdelingsleder eller tjenesteleder velges i 
tillegg dersom ingen av de andre i gruppa 
innehar en slik rolle.  
 
Som LKU representanter i arbeidsgruppa velges 
Oddrun Søreng og Kristin Teigen. 
Innstilling: 
Kommunestyret tar rapporten fra 
arbeidsgruppen til etterretning og konstaterer at 
administrativ utredning av ulike tiltak skjer inn 
mot kommende økonomiplanprosess, i den grad 
det er tidsmessig mulig. Dette omfatter følgende 
punkter: 

1. Flytting av måltid ved Ringebu eldresenter 
og omsorgsboligene. 

2. Tilrettelegging av tidspunkt for måltid for de 
som bruker dagsentertilbud. 

3. Tilbud om faste måltidspakker for faste 
brukere med utkjøringsordning av frivillige. 

4. Tilrettelegging for bedre ernæring for andre 
omsorgstrengende eks.personer innen rus 
og psykiatri. 

5. Gjøre bruk av Ringebuposten som 
informasjonskanal i forhold til pårørende 
som i dag ikke er  mottaker av den. 

Det som er klart av utredninger over inngår som 
grunnlag i økonomiplanarbeidet. De evt. 
resterende punktene legges fram når de er ferdig 
utredet., og blir å vurdere på senere tidspunkt. 
 

    

 


