Notat FRA
møtet i styringsgruppa for kommunereformen i Ringebu

11.8.2015
Notatet er skrevet av:

Berulf Vaagan

Dato

Til stede:

Erik Odlo, Kristine Valebjørg, Oddrun Søreng, Audun Amundsen, Mona
Lillegård, Arne Fossmo, Mette Jorun Haverstad, Ranveig Kvalvik, Pernille
Kalseth (varamedlem for Ranveig – med møterett), Per H. Lervåg, Berulf
Vaagan og Jan Erik Brenden (vara for Brede).

Forfall:

Ingen. Ranveig møtte kl 1455

Møtet begynte kl 1400
og sluttet kl 1630
Notatet sendes til

Medlemmer og varamedlemmer + til fellestjenesten for arkiv og internett
Sak
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Ansvar for
oppfølging

Notat fra møtene i RSG 22. og 25.6. ble sendt ut 28.6. Ingen merknader til
innholdet er mottatt.
Konklusjon:
Ok
Aktiviteter siden forrige møte i RSG

Berulf

1) Dialog med Fronskommunene – se egen sak.
2) Møte i FSEKR 4.8. – hovedsaken var intensjonsplanen. Se egen sak.
3) Saksforberedende møte 5.8. for FSEKR, ordførere, rådmenn og
prosess-veileder.
4) Møte i FSEKR 11.8. (samme dag som møtet i RSG)
5) Møte mellom fylkesmannen og Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron
kommuner 11.8. (samme dag som møtet i RSG).
Konklusjon:
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13.08.2015

Tatt til orientering
Intensjonsplan
FSEKR utarbeidet i juni ei skisse til struktur/disposisjon for intensjonsplan
for kommunesammenslutning for Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer.
Skissen ble behandlet i et saksforberedende møte 24.6. for ordførerne,
rådmennene og FSEKR. FSEKR fikk i oppdrag å utarbeide et utkast til
intensjonsplan til et tilsvarende saksforberedende møte 5.8. for deretter å
tas opp i FPG (felles prosjektgruppe) 12.8. I løpet av juli utarbeidet BV et
utkast, som i møtet i FSEKR 4.8. med mindre justeringer ble vedtatt som
sekretariatets utkast. Med noen endringer ble dette vedtatt som utkast for
behandling i FPG 12.8. Utkastet sendes til mottakerne av dette
møtenotatet.
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RSG bør drøfte Ringebus interesser og synspunkter som bør ivaretas – f
eks når det gjelder
o Visjonen
o Kommunenavn
o Kommunesenter
o Hva som bør legges til et kommunesenter
o Lokalisering av funksjoner som ikke er kommunesenterfunksjoner
og som heller ikke er stedbundne (skoler, institusjoner, …)
o Kommunalt ansattes situasjon
o Interkommunalt samarbeid
o Forvaltning av statsallmenningene
o Sammensetning av fellesnemnda
Under temaet «lokalisering av funksjoner …» kan det være aktuelt for
Ringebu kommunes representanter i prosjektorganene å be om de
«geografisk flyttbare funksjonene» blir identifisert og forberedt for en
lokaliseringsdiskusjon. Dette har hittil ikke vært tema i prosjektorganene.
Møtebehandling og konklusjon:
Etter en gjennomgang av utkastet til intensjonsplan ga RSG sin tilslutning
til innrettingen på planutkastet.
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Berulf og Erik

Kommunestyreverksted 20. august
I følge framdriftsplanen for prosjektet er det berammet felles
kommunestyresamling for de fire kommunene 20. august. Samlingen vil ha
form av et «verksted» der temaet blir elementer i intensjonsplanen.
Deltakerne blir der invitert til å gå inn i en prosess i grupper for å behandle
utvalgte sentrale tema fra utkastet til intensjonsplan.
RSG inviteres til å diskutere om Ringebu skal etablere en felles plattform
før samlingen.
Møtebehandling og konklusjon
Behandlingen av intensjonsplanen under samlingen i Øyer 20.8. ble
behandlet under sak 3.
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Forholdet til Fronskommunene
RSG behandlet i møte 22.6.2015 som eneste sak brev fra ordføreren i SørFron 19.6. med invitasjon til Ringebu kommune og Nord-Fron kommunen
«… til eit arbeid der målet er å utgreie moglegheitene for å bygge ein ny
kommune samansett av dei tre kommunane i Midt-Gudbrandsdalen.» RSG
anbefalte kommunestyret å takke «ja» til invitasjonen.
I møte 24.6. behandlet Ringebu kommunestyre i sak 54/15 sak om
folkeavstemning om kommunereformen. I den samme saken vedtok
kommunestyret tre tilleggspunkter om forholdet til Fronskommunene:
4. Kommunestyret takker ja til invitasjonen fra Sør-Fron kommune om å
delta i utredning av en framtidig Midtdalskommune, jfr. brev av 19.06.2015
fra ordfører i Sør-Fron kommune. Nærmere opplegg fastlegges av
styringsgruppa.
5. Det skal arbeides for å legge frem en intensjonsplan for å slå sammen
komunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu.
6. Resultatet av begge forhandlingene skal legges frem til rådgivende
folkeavstemming i de berørte kommunene. Folkeavstemmingene bør skje
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Berulf

på samme dag(er) for begge alternativ og kriteriene for å stemme skal
være de samme i alle kommuner.
De to siste punktene ble vedtatt under dissens.
Ordføreren i Ringebu svarte i brev positivt 26.6. på invitasjonen fra SørFron med henvisning til kommunestyrevedtaket. Svaret fra ordføreren i
Nord-Fron ligger ved eposten som oversender dette møtenotatet.
Den 16.7. hadde ordføreren i Ringebu en samtale med fylkesmann Christl
Kvam og Eli Blakstad. Referat fra dette møtet er tatt inn bak i dette notatet.
Som det framgår av referatet, vil fylkesmannen gjennomføre et møte med
de tre midtdals-kommunene den 11.8. Resultatet av det møtet vil bli lagt
fram for RSG senere samme dag. RSG bør drøfte hvordan denne saken
bør følges opp.
RSG har fått fullmakt til å fastlegge opplegg for en prosess med Fronskommunene – et opplegg som selvsagt må være omforent mellom alle tre
kommunene.
Møtebehandling og konklusjon
RSG drøftet forholdet til Fronskommunene på bakgrunn av invitasjonen fra
Sør-Fron, svarene på invitasjonen og de møtene som har vært holdt.
Konklusjonen var at dialogen med Fronskommunene fortsetter med sikte
på å få til et felles formannskapsmøte i løpet av september.
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Erik og Per

Andre aktiviteter framover
Følgende aktiviteter er planlagt i de nærmeste ukene:
12.8. Møte i FPG (felles prosjektgruppe) i Gausdal. Fra Ringebu deltar
RPG (Ringebus prosjektgruppe)
Saklista omfatter: innbyggerundersøkelse, folkeavstemning, intensjonsplan, felles kommunestyreverksted, framdriftsplan og møteplan, brev til
listekandidatene, roller og rutiner i prosjektorganisasjonen
18.8. Møte i FSEKR – viktige tema blir intensjonsplanen og forberedelser
til kommunestyresamlingen 20.8.
21.8. Møte i RSG
Slutten av august: sak til formannskapene og kommunestyrene om
folkeavstemningen.
2.9. Møte i FPG på Lillehammer
10.9. Møte i RSG
Dessuten:
 Prosessamling på Lillehammer Hotell planlegges for de ansatte som
deltok i utredningsgruppene.
 En felles sak til kommunestyrene om høringsuttalelse til forslag om
endringer i inndelingslova og kommunelova forberedes av BV.
Konklusjon:
RSG mener det er viktig at kommunens ansatt blir godt involvert i
prosessen. De planlagte aktivitetene ble tatt til orientering.
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Berulf, Erik og
Per
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Ringebus organisering av arbeidet med kommunereformen framover
Vi bør ha en kontinuerlig vurdering av om vi har «rigget oss»
hensiktsmessig for å takle de prøvelsene som kommunereformen utsetter
oss for. Oppgave- og rollefordeling, kapasiteter, involvering, informasjon
bør vi ta en runde på. De tillitsvalgtes rolle vil bli viktigere framover.
Deltakelse i en prosess med Fronskommunene vil kreve ekstra innsats.
Møtebehandling:
Det ble ikke tid til noen inngående behandling av dette temaet.
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Berulf, Erik og
Per

Eventuelt
Møtebehandling:
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.
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Neste møte i styringsgruppa
Konklusjon:
Neste møte blir fredag 21.8. kl 0800

Berulf og Erik
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