
 RINGEBU KOMMUNE   OPPFØLGINGSSKJEMA FOR POLITISKE VEDTAK   STATUS PR :   30.04.2019 
                     

   

1 /12 

MØTEDATO/SAK VEDTAK ANSVAR STATUS 

1. VEDTAK FATTET   KOMMUNESTYRET 
Møtedato:  18.02.14   Sak 005/14 
Reguleringsplan E6 Elstad-Frya, 
forprosjekt  
(sak 13/234) 
 
Møtedato:  13.12.16   Sak 122/16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UPT: 
Møtedato 15.03.17    Sak 011/17 

 
 
 
 
 

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. 

Utvalg for plan og teknisk slutter seg til de 
vurderinger som er gjort i saksutredningen med 
følgende presiseringer: 

 Det ønskes primært at ekspressbussene 
stopper ved Ringebu Skysstasjon 

 Belysning vil også være viktig langs gang- 
og sykkelveien og i selve 
jernbaneundergangen. 

 Elstad camping ønskes beholdt dersom det 
er gjennomførbart. Det vil være nødvendig 
med en helhetsvurdering av om 
campingplassen skal beholdes eller legges 
ned. 

Rådmann 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Pr. 30.04.18:  SVV har etter oppdrag fra departementet startet 
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. 
Pr. 31.12.18:  Uendret.  Ordfører har sendt henvendelse vedr videre 
utredninger. 
Pr 30.04.19: Uendret. Nye Veier AS er invitert til å overta ansvaret for 
etappen, og dette skal avgjøres av Stortinget, sannsynligvis før 
sommeren.   
 

Møtedato: 29.03.16    Sak 013/16 
Kommuneplanens arealdel 2015 – 2027 
– 2. gangs behandling + 3. gangs 
behandling (08/114) 
 
UPT: 
Møtedato:  07.03.18   Sak 027/18 

 

 

 

 

 

 

Som representanter til meklingsmøte 
vedrørende kommuneplanens arealdel velges: 

Rådmann 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. 
Pr. 31.12.18:  Departementet har gjennomført befaring i november 
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Møtedato:  19.06.18   Sak 059/18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 regulering stilles krav om 
minimum 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) 

2018.  Avgjørelse forventes på ettervinteren 2019. 
Pr 30.04.19: Avgjørelse forventes på forsommeren 2019 
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Møtedato:  30.10.18    Sak 089/18 

·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 ikke 
tidligere er godkjent I kommunedelplaner. 
Bestemmelsene for kommuneplanens arealdel, 
§5.4 Spredt fritidsbebyggelse i LNF-områdene 
(LF) rettes opp slik med følgende tilføyelse: 
 
Utvidelse er ikke tillatt for følgende 
eiendommer: 
2/14, 2/19, 3/8, 3/9, 3/16, 3/19, 17/20, 17/27, 
17/45, 23/15, 25/8, 27/53,  
194/1/8, 194/1/15, 194/1/29, 194/1/31, 
194/1/32 og 194/1/33 
 
Dette er en videreføring av bestemmelse fra 
LNF0-område i kommunedelplan for 
Venabygdsfjellet 2007-2014. 

Møtedato:  13.09.16    Sak 067/16 
Fåvang næringspark - etablering av 

 Rådmann Pr. 31.08.18:  Prosjektet nærmer seg ferdigstilling, og asfaltering av 
veien gjenstår. 
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flomforbygging og omkjøringsveg 
(15/1240) 
 

Pr. 31.12.18:   Asfaltering er gjennomført.  Åpningsarrangement er 
holdt.  Avsluttende arbeider pågår. 
Pr. 30.04.19:  Sluttoppgjør med entreprenør pågår. 
 

Møtedato:  25.04.17   Sak 026/16 
Eiendomsskatt – alminnelig taksering – 
prosjektplan 
(15/1565 dok 9) 
 
 
 
 
Møtedato:  13.03.18   Sak 015/18 

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

2. Kommunestyret ber takstnemnda utarbeide 
nye rammer og retningslinjer. 

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

Kommunestyret tar saken til orientering. 

Plan og teknisk Pr. 30.04.18:  Arbeidet pågår som planlagt. 
Pr. 31.08.18:  Arbeidet pågår som planlagt. 
Pr.31.12.18:   Arbeidet pågår som planlagt. 
Pr.30.04.19:   Alle vedtak om utskriving av eiendomsskatt etter 
retaksering ble fattet innen fristen. Behandling av klager pågår.   
 

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. 30.04.18:  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. 
Pr. 31.12.18:   Husbanksøknad er avklart.  Anbud er under innhenting. 
Pr. 30.04.19:  Det er valgt entreprenør, og byggeprosjektet er under 
oppstart. 

Møtedato:  20.06.17   Sak 056/17 
Godkjenning av makeskifteavtale 
mellom Ringebu kommune og Berit 

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

Rådmann Pr. 31.08.18:  Regulering pågår, og forberedelser for salg av tomt pågår. 
Pr. 31.12.18:  Regulering gjennomført.  Avtale om salg er inngått og 
godkjent. 
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Aune 
(17/236) 
UPT 
Møtedato:  09.05.18   Sak 050/18 

 
 
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. 

Pr.30.04.19: Salg er gjennomført. Saken utgår ved neste rapportering. 
 
 
 

Møtedato:   31.10.17   Sak 082/17 
Skisse til makerspace i Ringebu 
(17/1832) 
 
 
 
 
 
 
 
 
F-sk: 
Møtedato:  13.11.18   Sak 123/18 

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

Formannskapet tar statusrapportering til 
orientering og ber Makerspace Ringebu v/ 
arbeidsgruppen videreføre arbeid med å 
rekruttere flere personer inn på flere 
interesseområder og søke samarbeid med både 
med skoler og bedrifter som de ser som aktuelle. 

Rådmann Pr. 31.08.18:  Prøvedrift pågår. 
Pr. 31.12.18:  Prøvedrift pågår. 
Pr.30.04.19:   Prøvedrift pågår. 

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. 
Pr. 31.12.18:  Dato for ny mekling ikke satt. 
Pr. 30.04.19:  Dato for ny mekling er ikke satt. 

Møtedato:   13.03.18   Sak 018/18 1. Utvalget for plan og teknisk er Rådmann Pr. 30.04.18:  Oppstartsmøte avholdt 26.04.2018. 
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Oppstart trafikksikker kommune og 
trafikksikkerhetsplan 2019-2021 
(18/274) 

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. 

Roger Skansgård Pr. 31.08.18:  Planarbeid pågår. 
Pr. 31.12.18:  Planarbeid pågår. 
Pr. 30.04.19:  Planforslag blir sendt på høring før sommeren. 

Møtedato:  19.06.18    Sak 057/18 
Barnehage og skole på veg mot 2031.  
Kvalitets- og utviklingsplan 
(18/725) 
LKU: 
Møtedato:  04.12.18   Sak 070/18 

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

 
 
Levekårsutvalget, som styringsgruppe, gir sin 
tilslutning til rammene og prinsippene for 
planarbeidet som er skissert i saken, og ber 
administrasjonen arbeide videre med planen ut 
fra dette grunnlaget. 

Rådmann 
Gro Li Sletvold 

Pr. 31.08.18:   Arbeid pågår. 
Pr. 31.12.18:   Arbeid pågår. 
Pr. 30.04.19:   Planforslag kommer til sluttbehandling i kommunestyret 
før sommeren. 
 

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.  

Rådmann 
Gro Li Sletvold 

Pr. 31.08.18:   Vedtaket er notert for oppfølging. 
Pr. 31.12.18:   Det antas etablert samarbeidsordning vedrørende 
flyktninger. 
Pr. 30.04.19: Ny flyktningtjeneste (MGF) ble etablert fra 1.1.19 i Sør-
Fron kommune. Nord-Fron og Ringebu har vedtak om bosetting av 
flyktninger i 2019. Utredning av midtdalen som bosettingsregion er 
påstartet. Ytterligere utvidelse av samarbeid vedr voksenopplæring vil 
bli vurdert etter en tids drift.  
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5. Som følge av forslaget, behandles 

driftsnivået ved RLS i kommende budsjett- 
og økonomiplanarbeider. 

Møtedato 11.09.18   Sak 078/18 
Rapport fra arbeidsgruppe angående 
god ernæring for eldre og 
omsorgstrengende 
(17/2365) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOM  
Møtedato 05.03.19 Sak 013/19 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

1. Kommunestyret tilleggsbevilger kr 350 
000 for å dekke opp for økt pleietyngde 
og flere brukere i hjemmetjenesten sør. 
Middagsmåltidet endres til kl 15:30 fra 
01.05.2019.  

 
2. Evaluering av omlegging av måltidene 

ved Ringebu eldresenter og beboere i 
omsorgsboligene fremlegges 

Rådmann 
Britt Åse Høyesveen 

Pr. 31.12.18:  Utredning fremlagt og tatt opp i økonomiplan- og 
budsjettarbeidet. 
Pr. 30.04.19: Flytting av måltider er behandlet av kommunestyret i egen 
sak (K-sak 13/19). Sak utgår ved neste rapportering. 
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formannskapet innen 01.06.2020 der 
alle involverte brukere og ansatte blir 
hørt.  

 
3. Flytting av middagen ved Ringebu 

eldresenter iverksettes så fort som 
mulig og senest innen 1. april 2019.  

 
4. Tilleggsbevilgningen finansieres ved at 

årets budsjetterte overskudd reduseres 
fra kr 902 312 til kr 552 312.  

 
5. Kommunestyret viser til overforbruk og 

dokumentert merbehov innen 
korttidsopphold/rehabilitering og 
hjemmebaserte tjenester, og ber 
rådmannen gjøre en grundig vurdering 
og analyse av behovene i kommende 
økonomiplanperiode. Analysen bør 
bygge på tilgjengelig statistikk og 
prognoser for befolkningsutvikling, 
demografi og helsestatus.. Resultatet 
legges fram for formannskapet ved 
oppstarten av økonomiplanen og kan 
gjerne presenteres på 
Dialogkonferansen.  

 
 

Møtedato 30.10.18   Sak 084/18 
Økonomiplan 2019-2022 
(18/1131) 

3. Kommunestyret ber rådmannen innen 15. 
mars 2019 legge fram forslag om mulige 
tiltak for kostnadsreduksjoner og/eller 
effektiviseringstiltak som kan utredes fram 
til neste års økonomiplanbehandling. 

Rådmann 
Jan Magne Langseth 

Pr. 31.12.18:  Arbeid  pågår. 
Pr. 30.04.19:  Sak ble lagt fram for formannskapet 14.03. (F-sak 22/19). 
Saken ble utsatt og blir behandlet av kommunestyret i mai. 

Nye saker KOM pr. 30.04.19    
Møtedato 12.02.19 Sak 003/19 
IMDi – anmodning om bosetting av 
flyktninger i 2019 

1.Ringebu kommunestyre imøtekommer 
anmodning fra IMDi om bosetting av 10 
flyktninger i 2019.   

Rådmann 
Per H. Lervåg 

Pr. 30.04.19:  Vedtaket er formidlet til IMDi, og MGF (flyktningetjeneste) 
følger opp med etterlysning av bosetting. Så langt er det ingen 
bosetting.  
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2. Kommunestyret viderefører samtidig en øvre 
ramme for bosetting av flyktninger på 15 for 
2019.  
 3. Ringebu kommunestyre anmoder IMDi om 
bosetting av inntil 5 enslige mindreårige 
flyktninger i 2019.    

Møtedato 26.03.19 Sak 015/19 
Desentralisert ordning for tilskudd til 
kulturbygg i Oppland – Ringebu 
kommunes prioritering av søknader 
2019 
 
 

1. Kommunestyret stiller seg bak søknad 
fra Stiftelsen Ringebu Prestegard om 
restfinansiering /gjentakelse av søknad 
fra 2018 på kr 1.000.000 til ordningen 
desentralisert tilskudd til kulturbygg i 
Oppland for tildelingsåret 2019.   

  
2. Kommunestyret gir administrasjonen 

fullmakt til å godkjenne gjentatt søknad 
om støtte til kulturbygg jfr. 
retningslinjer.  Gjentatt søknad til 
kulturbygg fremmes overfor Oppland 
fylkeskommune med forbehold om at 
Stiftelsen Ringebu Prestegard 
framlegger revidert påkrevd 
dokumentasjon. 

Rådmann 
Anne B Vestad 

Pr. 30.04.19: Søknad er sendt. Søknad er ikke avgjort. 

Møtedato 26.03.19 Sak 017/19 
Etablering av FACT-team for en 
prosjektperiode 

1. Kommunestyret godkjenner at Ringebu 
kommune deltar i et 3 årig forpliktende 
samarbeidsprosjekt om etablering av 
FACT-team sammen med 
samarbeidskommuner, Dps Lillehammer 
og Nav.            

2. Kommunestyret godkjenner vedlagte 
tjenesteavtale nr. 7 Interkommunalt 
FACT-team, som underavtale til 
hovedavtale godkjent i K-sak 79/17. 
Lillehammer er vertskommune for 
tjenesteavtale nr. 7. Rådmannen gis 
fullmakt til å undertegne 
tjenesteavtalen.   

Rådmann 
Britt Åse Høyesveen 

Pr: 30.04.19:  Prosjektet er under planlegging/forberedelse 
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3. Det etableres en forpliktende 

samarbeids- og driftsavtale mellom 
deltakende kommuner, 
spesialisthelsetjenesten og Nav. 
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt 
til å godkjenne samarbeids- og 
driftsavtalen.  

4. Det forutsettes delfinansiering av 
prosjektet med tilskudd fra 
fylkesmannen som beskrevet i 
saksframlegget. Vedtaket forutsetter at 
samhandlende kommuner fatter 
tilsvarende vedtak.    

5. Utgifter på kr. 302.000 i 2019 dekkes 
ved å redusere budsjettert overskudd 
fra kr 552.312 til kr 250.312. Budsjettet 
for 2019 endres slik: Art 1350, ansvar 
316, funksjon 241 økes med kr 302.000 
Art 1540, ansvar 907, funksjon 880 
reduseres med kr 302.000  

6. Utgifter for videre år i prosjektperioden 
innarbeides i økonomiplan og 
årsbudsjetter. 

Møtedato 26.03.19 Sak 026/19 
Tilrettelegging for økt frivillighet 

1. Kommunestyret ønsker å styrke og 
utvide frivillighetstilbudet for alle 
innbyggere og fritidsinnbyggere i alle 
aldre.  

2. Det inngås avtale om innføring av 
portalen VilMer.no.  

3. Levekårsutvalget velger en politisk 
representant til arbeidsgruppa.  

4. Budsjett for 2019 endres slik: Art 1470, 
ansvar 119, funksjon 234 økes med kr 
25.000 Art 1540, ansvar 908, funksjon 
880 reduseres med kr 25.000   

5. Kostnader for 2020 innarbeides i 
økonomiplan for 2020-2023. 

Rådmann  
Britt Åse Høyesveen  

Pr 30.04.19: Vedtaket er under oppfølging.  

Møtedato 26.03.19 Sak 027/19 i. Ringebu kommune beslutter å stemme Ordfører Pr 30.04.19:  Vedtaket er effektuert. Selskapet forbereder videre 
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Eidsiva Energi AS – Transaksjon med 
Hafslund E-CO AS 

for at Eidsiva Energi AS ("Eidsiva") 
inngår transaksjonsavtalen med 
Hafslund E-CO AS vedrørende 
sammenslåing av partenes produksjons- 
og nettvirksomheter 
("Transaksjonsavtalen") når denne 
saken behandles på Eidsivas 
generalforsamling. 

ii. Ringebu kommune beslutter å bidra til 
etablering av Innlandet Energi Holding 
AS ("IEH") som skal være et felles 
eierselskap for de av dagens aksjonærer 
i Eidsiva som overfører sine aksjer i 
Eidsiva til IEH. Selskapet skal etableres 
av Eidsiva eller av en av aksjonærene og 
skal ha et eierforhold som vil tilsvare 
dagens eierforhold i Eidsiva mellom de 
aksjonærene som overfører sine aksjer i 
Eidsiva til IEH. Kommunen skal blant 
annet: 

a. Stemme for at aksjene i IEH 
utdeles som utbytte fra Eidsiva 
(dersom selskapet etableres av 
Eidsiva og ikke av en av 
aksjonærene). Hver aksjonær i 
Eidsiva som skal overføre 
aksjer i Eidsiva til IEH skal få 
forholdsmessig samme 
eierskap i IEH som 
eierforholdet mellom de 
aksjonærene i Eidsiva som skal 
overføre aksjer i Eidsiva til IEH. 
Dersom ikke alle aksjonærer i 
Eidsiva skal overføre sine 
aksjer til IEH, kan det i stedet 
deles ut et kontantutbytte som 
setter de relevante 
aksjonærene i stand til å 

prosess 
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erverve aksjene i IEH fra 
Eidsiva og utbyttet skal da 
benyttes til dette. 

b. Inngå avtale om salg av 
kommunens aksjer i Eidsiva til 
IEH mot en fordring på IEH. 

c. Stemme for innfrielsen av 
fordringen nevnt ovenfor 
gjennom konvertering av 
fordringen til egenkapital i IEH 
ved en kapitalforhøyelse, og 
tegne seg for sin andel av 
kapitalforhøyelsen. 

iii. Ringebu kommune beslutter å stemme 
for at IEH (a) inngår avtaler tilknyttet 
etableringen av IEH og transaksjonene 
med Hafslund E-CO AS hvor IEH er part, 
herunder Transaksjonsavtalen, samt 
aksjonæravtalene for IEH, Eidsiva og det 
selskapet som skal videreføre 
produksjonsvirksomhetene til Hafslund 
E-CO og Eidsiva (som vil være E-CO 
Energi AS med mindre annet avtales) og 
(b) stemmer for ethvert 
generalforsamlingsvedtak i Eidsiva som 
er nødvendige for å gjennomføre 
Transaksjonsavtalen, herunder vedtak 
om nødvendige kapitalforhøyelser og 
vedtektsendringer. 

iv. Ringebu kommune beslutter å samtykke 
til at gjeldende aksjonæravtale(r) for 
Eidsiva termineres i forbindelse med 
gjennomføring av Transaksjonsavtalen. 

v. Ringebu kommune beslutter å inngå 
aksjonæravtaler for IEH og Eidsiva. 

vi. Ringebu kommune beslutter å gi styret i 
Eidsiva fullmakt til å ferdigstille og gjøre 
eventuelle nødvendige justeringer i 
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avtaleverket tilknyttet etableringen av 
IEH og transaksjonene med Hafslund E-
CO AS. 

vii. Ringebu kommune beslutter å gi 
ordfører eller den ordfører bemyndiger 
fullmakt til på vegne av Ringebu 
kommune å: 

a. representere kommunen og å 
stemme for kommunens aksjer 
på enhver generalforsamling i 
Eidsiva og IEH som avholdes i 
forbindelse med forberedelsen 
og gjennomføringen av 
punktene i) – vi) ovenfor og 
Transaksjonsavtalen; 

b. godkjenne og undertegne nye 
aksjonæravtaler for IEH og 
Eidsiva, avtale om salg av 
aksjer i Eidsiva til IEH og 
ethvert annet dokument som 
det etter fullmektigens syn er 
nødvendig eller ønskelig at 
godkjennes og/eller 
undertegnes i forbindelse med 
forberedelsen og 
gjennomføringen av punktene 
i) – vi) ovenfor og 
Transaksjonsavtalen; og 

c. tegne kommunens andel av 
kapitalforhøyelsen i IEH, samt 
utføre enhver annen handling 
som det etter fullmektigens syn 
er nødvendig eller ønskelig at 
utføres i forbindelse med 
forberedelsen og 
gjennomføringen av punktene 
i) – vi) ovenfor og 
Transaksjonsavtalen.  
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2. VEDTAK FATTET  I  FORMANNSKAPET 
    

Møtedato:   06.04.17   Sak 033/17 
Handlingsplan for lokaldemokrati – 
revisjon 2017 
(13/2550) 
Møtedato:  20.09.18   Sak 105/18 

 
 
 
 
1. Formannskapet oppnevner arbeidsgruppe til 

prosess for utarbeidelse av ny handlingsplan 
for lokaldemokrati. 

2. Som arbeidsgruppe oppnevnes utvidet 
formannskap - dvs formannskapets 
medlemmer, kommunestyrets 
representanter for Tverrpolitisk liste og 
Høyre. 

3. Berulf vaagan forespørres om å være 
prosessveileder for arbeidsgruppen. 

Ordfører 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. 
Pr. 31.12.18:   Arbeidet pågår. 
Pr. 30.04.19:   Arbeidet pågår 

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. 31.12.17:  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. 
Pr. 31.12.18:  To bedrifter under sertifisering. 
Pr. 30.04.19:  To bedrifter er miljøsertifisert; Hostel B27, og Værfast. 
Ordningen blir avviklet. Saken utgår ved neste rapportering.  

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

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 

Rådmann Pr. 31.08.18:   Sak under arbeid hos landbrukskontoret (MGL).  Sak 
fremlegges senest januar  2019. 
Pr. 31.12.18:   Sak vil bli behandlet  i MUL 06.02.2019 og k-styret 
12.02.2019. 
Pr. 30.04.19:   Utført. Saken utgår ved neste rapportering 
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KOM 
Møtedato 12.02.19 Sak 011/19 

realitetsbehandling. 
 
 

1. Ringebu kommune justerer opp 
tilskotssatsane med 10 % for to av dei 
eksisterande ordningane. a.  

a. Nydyrking får inntil kr 2 200 pr. daa og 
maksimalt kr 44 000 pr søknad.  

b. Rydding av nytt innmarksbeite får inntil 
kr 550 pr.daa og maksimalt  

                kr 22 000 pr søknad.  
2. Støtte til grøfting vert teke ut av 

ordninga.  
3. Støtte til kjøp av mjølkekvote vert ført 

vidare utan endringar, det gjeld også 
støttenivå.  

4. Støtte til setring vert teke med som ny 
ordning. Støttenivået er kr 5000 pr. bruk 
og år.  

5. Forslag til «Kriterier for 
landbruksrelaterte søknader til 
utviklingsfond for Ringebu kommune, 
gjeldande frå 2019» ligg ved.  

6. Ordningen evalueres hvert 4. år. 

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 Pr. 31.08.18:   Gruppen har hatt sitt første møte 22.08.2018. 
Pr. 31.12.18:   Arbeid ble avventet til skistyret fatter vedtak om kandidat 
for fremtidig alpin-VM. 
Pr. 30.04.19:   Kulturdepartementet har bestemt at gjeldende avtale skal 
forlenges for 3 år. Sak om forlengelse av garantivedtak blir lagt fram for 
kommunestyret.  

3. VEDTAK  FATTET  I  UTVALG  FOR  PLAN  OG  TEKNISK 
    

    

4. VEDTAK  FATTET  I  UTVALG  FOR  MILJØ, UTMARK  OG  LANDBRUK 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtedato:   26.06.18   Sak 047/18 
 
 
 
 

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 
avsluttes 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 
- 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 

Kommunalsjef Pr. 30.04.18:   Under oppfølging. 
Pr. 31.08.18:  Sak blir lagt frem i september 2018. 
Pr. 31.12.18:   Se k-st sak 11.09.2018 over - sak 078/18. 
Pr. 30.04.19:   Se annet vedtak. Saken utgår ved neste rapportering.  
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Møtedato:  18.09.18   Sak 049/18 

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. 
 
Levekårsutvalget anbefaler formannskapet å 
vedta punktene under og innarbeide de 
økonomiske konsekvensene av tiltakene i 
økonomiplanen 2019-2022. 
1. Flytte middagsmåltidet for beboere ved 

Ringebu eldresenter og beboere i 
omsorgsboligene ved Ringebu eldresenter 
fram til kl. 15.30 mandag til søndag. 
Kostnad kr 1.014.000 pr.år. 

2. Flytte middagsmåltidet for beboere på 
omsorgsboligene på Fåvang til kl. 15.30 
mandag til søndag. Kostnad kr. 328.000 på 
økte lønnsutgifter og kr. 20.000 for innkjøp 
av varmeskap. 

3. Beholde middagsmåltidet kl. 13.30 for 
brukere av dagtilbudet ved Ringebu 
eldresenter og Linåkertunet. 

4. Gjøre det nye mattilbudet kjent gjennom 
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kommunens informasjonskanaler. 

5. Prøve ut og tilby måltidspakker på 
månedsbasis ved Ringebu eldresenter og 
Linåkertunet. 

6.  Administrasjonen bes legge fram en sak for 
kommunestyret for å iverksette pkt.1 og 2 så 
raskt det lar seg gjøre i 2018. Tiltaket 
finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

    

 


