
Agenda og innkalling 
Saksforberedende møte fredag 18.03.16 

 
Møtetid: 18.03.2016 kl 08.00-09.30 Møtested: NFK k.hus 

Til stede:  
Ordførere: 
Rådmenn: 
Sekretariatet: 
Forfall: 

Notat skrevet av:   Dato:  

Sak  

Intensjonsplan Til politisk behandling 26. april, etter gjennomgang i 
styringsgruppe 18. mars og felles KS-samling 5. april. 
 
Ferdigstilling – hva mangler? 
Offentliggjøring? 
Grafisk fremstilling.  

 

Felles KS-samling  Fefor 5. april kl. 1700 til 2000.  
 
Viktig å presisere i innkallingen til felles samling på Fefor:  
Denne samlingen er siste mulighet for 
kommunestyrerepresentantene å komme med innspill til 
endringer i intensjonsplanen. Forhold som er landet i forhandling 
skal ikke behandles, men representantene utfordres til å gjøre 
presiseringer i tekst.  
 
Møteleder: Rune Støstad? 
 
Tanker fra sekretariatet: 

 Prøve å unngå lang politisk debatt om detaljer? 

 Invitere Fylkesmannen som tilhører? Evt. til å si noe 
innledningsvis? 

 Ekstern foredragsholder? Arild S. Stana? 

 Gjennomgang av resultat innbyggerundersøkelsen med TNS 
Gallup? 

 Få til en inspirasjonsbolk med lokalt næringsliv evt. 
ungdomstema? 

 
Forslag til agenda: 
1700-1715: Velkommen og status v/ordførere 
1715-1815: «Inspirasjonsbolk»*  
1815-1830: Gjennomgang av intensjonsplanen - overskrifter 
1830-1930: Gruppevis mat og prat om intensjonsplanen 
1930-2000: Oppsummering.  
 
*Inspirasjonsbolk  



 Næringstema – hvordan legge til rette for næringsliv og 
hvordan skape nye arbeidsplasser? Utfordre aktuelle aktører? 
Eks. GE, Tine, xxx 
Utfordre næringsforeningen og næringssjefene.  

 Ungdomstema? Evt. deler av opplegget som ungdomsrådet 
har laget? 

 

Bompenger Møte med samferdselsministeren? 
 
Oppfølging fra møtet på Dale Gudbrand – hva er status, venter vi 
på invitasjon eller skal vi selv ta initiativ?  
 

«Happeninger» For politikere og ansatte som har deltatt i arbeidet: 20. juni. 
Rudi Gard. Felles styringsgruppemøte, inkl. HTV og 
administrasjon og Arild S.?  Ca. 40 personer.   
Anne H. avklarer med Rudi.  
 
For ansatte: Før eller etter sommerferien?  
Kulturell samling for alle ansatte – informasjon om vedtaket + 
kulturelle innslag og enkel bevertning. Sør-Fron kulturhus? 

Folkemøte Felles folkemøte 2. mai – Sør-Fron kulturhus kl. 1900-2100. 
Anne H. booker hallen, inkl. kaffe.  
 
Tema: 

 Presentasjon av hovedpunktene i intensjonsplan, med fokus 
på mål, visjoner og muligheter (fremtidsbilde)? 

 Noe fakta rundt hva som praktisk skjer om det blir ja eller nei. 

 Informasjon om folkeavstemming 

 Vise informasjonsvideoer?? 

 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.   
 

 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.    

 

 Annonse i avisen om folkemøte 2. mai, om 
forhåndsstemming, folkeavstemming.   

 

 Forslag om å opprette facebookside? Sekretariatet foreslår at 
vi bruker eksisterende kommunesider og heller blir mer 



aktive der. 
 

 Mer informasjon ut på www.gudbrandsdal.kommune.no? 
Bilder? Alle tar ansvar.  

 

 Informasjonsvideoer – Anita har sendt ut tilbudsforespørsel 
til aktører for å levere dette, med levering i starten av mai. 
Klart til 2. mai – bruke de på folkemøte? 

 

Tilskudd Søknad om offentlige tilskudd som følge av sammenslåing 
 

 Forenkling av utmarksforvaltning. Anne sjekker ift 
kunngjøring/frist for å søke. 

 Andre ordninger vi bør følge opp??  
 

 




