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Forslag til vedtak  

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling fra Kommunestyret 18.02.2014 

Berulf Vaagan fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. «Ringebu kommunestyre er inneforstått med at kommunesektoren står foran en omfattende 

reform.  Ringebu kommune vil ta aktivt del i de forestående prosessene. 

2. Kommunestyret gir formannskapet i oppdrag å følge opp sitt vedtak i sak 050/2012 av 15.05.2012 

om at Ringebus regionale tilhørighet tas opp til vurdering i løpet av planperioden 2012 – 2015. 

3. Formannskapet går i dialog med Nord-Fron og Sør-Fron kommuner, med kommunene i 

Lillehammerregionen og Oppland fylkeskommune om regioninndelingen.  Formannskapet 

utarbeider en prosessplan i dialog med de nevnte partene.  Hvis det er hensiktsmessig, kan 

formannskapet nedsette et kontaktutvalg blant formannskapets medlemmer. 

4. Formannskapet setter sammen en strategigruppe med bred politisk deltakelse til å utforme forslag 

til prosess og premisser for Ringebus rolle i en kommende kommunereform.  Herunder skal 

strategigruppa synliggjøre Ringebu kommunes interesser ved en kommunereform.  Strategigruppa 

rapporterer til formannskapet.  Strategigruppa kan nedsette et arbeidsutvalg. 

5. Kommunestyret skal holdes regelmessig orientert om utviklingen i prosessen om regioninndeling 

og om kommunereform.» 

 

Enstemmig vedtatt som Vaagans forslag til vedtak. 

 

KOM-007/14 Vedtak 



 

1. Ringebu kommunestyre er inneforstått med at kommunesektoren står foran en omfattende reform.  

Ringebu kommune vil ta aktivt del i de forestående prosessene. 

2. Kommunestyret gir formannskapet i oppdrag å følge opp sitt vedtak i sak 050/2012 av 15.05.2012 

om at Ringebus regionale tilhørighet tas opp til vurdering i løpet av planperioden 2012 – 2015. 

3. Formannskapet går i dialog med Nord-Fron og Sør-Fron kommuner, med kommunene i 

Lillehammerregionen og Oppland fylkeskommune om regioninndelingen.  Formannskapet 

utarbeider en prosessplan i dialog med de nevnte partene.  Hvis det er hensiktsmessig, kan 

formannskapet nedsette et kontaktutvalg blant formannskapets medlemmer. 

4. Formannskapet setter sammen en strategigruppe med bred politisk deltakelse til å utforme forslag 

til prosess og premisser for Ringebus rolle i en kommende kommunereform.  Herunder skal 

strategigruppa synliggjøre Ringebu kommunes interesser ved en kommunereform.  Strategigruppa 

rapporterer til formannskapet.  Strategigruppa kan nedsette et arbeidsutvalg. 

5. Kommunestyret skal holdes regelmessig orientert om utviklingen i prosessen om regioninndeling 

og om kommunereform. 

 
 

 

 

 

Ringebu, 11.02.2014 

 

 

Per H. Lervåg 

rådmann 



Saksopplysninger      

Kommunestyret behandlet sak om Ringebu kommunes regionale tilhørighet i K-sak 84/12 på 

bakgrunn av bestilling fra og behandling i formannskapet. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

«Ringebu kommunes regionale tilhørighet tas opp til grundig drøfting under revisjon av 

kommuneplanens samfunnsdel.»  

I kommunestyrets gruppearbeid 25.09.12 ble spørsmålet om regional tilknytning drøftet – 

oppsummering følger vedlagt.  

Formannskapet har i samband med utarbeidelse av revidert samfunnsdel til kommuneplanen drøftet 

regional tilknytning. Fra saksframlegg til formannskapet i F–sak 106/13 siteres:  

«Når det gjelder spørsmålet om regional tilknytning, vises det til drøftinger i formannskapets 

møte 19.08.2013, der det ble konkludert med at videre behandling av dette spørsmålet 

frikobles fra sluttbehandlingen av kommuneplanens samfunnsdel.» 

 

Rådmannens notat av 14.08.13 forelå til møtet, og skisserte prosess for videre håndtering av 

spørsmålet. Notatet har vært gjenstand for flere drøftinger i formannskapet, se vedleggene.  

Det ble som ledd i oppfølgingen berammet felles formannskapskonferanse for Sør-Fron, Nord-Fron og 

Ringebu kommune 7.01.14, for oppstart av arbeid med en strategiplan for Midt-Gudbrandsdalen 

(regionrådets virksomhet).    

I fellessamling for regionrådene for Midt-Gudbrandsdalen og Sør-Gudbrandsdalen 6.02.14 inviterte 

ordførerne i Midt-Gudbrandsdalen kollegene i Sør-Gudbrandsdalen til å drøfte et tettere samarbeid, og 

et siktemål om sammenslåing av regionrådene.   

 

 

 

Vurdering      

Dette er i korte trekk status pr dato.  

I formannskapet 10.02.14 ble det bedt om at saken ble satt på dagsorden i kommende kommunestyre 


