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BV 21.10.2014  

Notat til kommunestyret 28.10.2014 – oppdatering om 

kommunereformen 

1 Bakgrunn for notatet 

Ringebu kommunestyre gjorde i møte 2. september 2014 i sak 55/14 enstemmig slikt vedtak: 

1. Ringebu kommunestyre gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og 
koordinator for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen 
etter stortingsvedtak har invitert kommunene til. 
 
2. Ringebu kommunestyre gir sin tilslutning til opplegget for behandling av spørsmålet 
om kommunereformen som fremgår av strategigruppens notat 25.08.2014. 

 

Til kommunestyrets møte 7. oktober var ført opp som referatsak et tilsvarende notat som 

dette med informasjon om aktiviteter vedr. kommunereformen fram til 24.9. Dette omfattet 

brev fra fylkesmannen der hun ber kommunene om å utarbeide en plan for arbeidet med 

kommunereformen.  Fristen for innsending er 10. desember. Krav til innhold i planen var vist 

i notatet til kommunestyret. Notatet inneholdt dessuten en oversikt over forestående 

oppgaver for strategigruppa. 

2 Etter kommunestyremøtet 7.10.2014 meldes om følgende aktiviteter: 

13.10.2014 Formannskapet/strategigruppa deltok på et åpent møte på Rudi Gard  

  om temaet kommunereform. Følgende holdt innlegg: adm. dir. Bjarne  

Slapgard (Gudbrandsdal Energi), adm. banksjef Per Ivar Kleiven 

(Sparebank 1 Gudbrandsdal), daglig leder Per Morset (Midt-

Gudbrandsdal Næringsforening) og statssekretær Jardar Jenen 

(Kommunal- og moderniseringsdepartementet). 

Etter det åpne møtet hadde formannskapene i Ringebu, Sør-Fron og 

Nord-Fron et felles møte for gjensidig oppdatering. 

 

16.10.2014 Strategigruppa besluttet i møtet 9.10. å skrive en artikkel for allmenn  

17.10.2014 informasjon om Ringebu kommunes arbeid med kommunereformen.  

Artikkelen ble tatt inn i og sto i Dølen 16.10. og en forkortet versjon i 

GD 17.10.  

 

21.10.2014 Strategigruppa hadde møte for å forberede innholdet i den planen som 

 skal sendes fylkesmannen. 

 

3 Forestående oppgaver vedr. kommunereformen 

 

Strategigruppa har utarbeidet en plan for aktiviteter i tilknytning til kommunereformen for 

resten av 2014. Denne planen er tatt inn nedenfor. På møtet 25. november vil 

kommunestyret få seg forelagt en større sak om kommunereformen. Det viktigste temaet i 

den saken blir planen som skal til fylkesmannen.  
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AKTIVITETER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEREFORMEN 

NESTE TO MÅNEDER 
 

Saken om kommunereform kan ikke drives fram med dag-til-dag-planlegging. Kommunen 

må planlegge flere trekk framover. Mellom de oppsatte møtedatoene (jf møtet i 

strategigruppa 9.10.) må det utføres et omfattende arbeid. Dette notatet er et forsøk på å 

strukturere arbeidet før jul. 

 

Dato Aktivitet Ansvar 
13.10 Møte i strategigruppa og formannskapet: 

 
a) Behandling av sak 98/14 
 
 Formannskapets vedtak etter drøfting i strategigruppa: 

1) Kommunestyret tar saken til orientering. Før valg av tempo 
foretas bør dialog med nabokommunene om bl.a. dette 
temaet være gjennomført. 

 
2) Vedlagte aktivitetsplan, datert 13.10.14, danner 

utgangspunkt for konkretisering av videre prosess og 
kommunens svar på fylkesmannens bestilling av 24.09.14. 
Det legges fram sak til neste kommunestyremøte. 

 
b) Avisartikkel om kommunereformen i Ringebu 
Artikkelen er sendt GD (forkorta versjon) og Dølen 13.10 etter 
møtet på Rudi Gard. Artikkelen legges ut på kommunens 
hjemmeside. 
 
 
c) Avtaler om naboprat 
 I forbindelse med felles formannskapsmøte på Rudi Gard: 
    Avtalt naboprat med Sør-Fron og Nord-Fron 
    Deretter: avtale naboprat med Øyer, Gausdal og Lillehammer 
 

 
 
 
 
Ordfører, 
rådmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategigr 
 
 
Ordfører 
 

14. – 17.10. 
 
 
 

21.10. og 
utover 

 

Forberede møtet i strategigruppa  21.10. Oppgaven innebærer å 
skissere 
 Gjennomgang av hvert av de 7 punktene i fylkesmannens liste 

over innhold i planen – vurdere hva hvert punkt omfatter 
 Definere kildestoff til hvert punkt – hva har fra før og hva må 

skaffes til veie 
 Skissere hvilke punkter i planen Ringebu kommune kan 

utarbeide på egen hånd og hvilke punkter som må eller bør 
utarbeides i samspill med nabokommuner eller med region-
rådet 

 Foreta arbeidsdeling og plassere ansvar for enkeltoppgaver 
 
 

Gjennomføring av naboprat 
Ikke tidfestet pr 21.10.  

Rådmannen, 
ordføreren og 
strategigr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordføreren, 
strategigr. 

21.10. Ekstraordinært møte i strategigruppa: 
 Forberede arbeidet med planen som skal til fylkesmannen 
 Forberede naboprat med Nord-Fron, og med de andre 

nabokommunene etter hvert. 
 Gjennomgang av oppdatert «BV-notat» for 

kommunestyremøtet 28.10 
 

Rådmannen, 
ordføreren, 
strategigr 

28.10. Kommunestyremøte 
Referatsak om oppdatering av kommunestyret etter referatsak i 
møtet 2.10. 

Ordføreren, 
strategigr 
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10. – 14.11. Forberede e.o. møte i strategigruppa/formannskapet 17.11. – 
muligens med ukonvensjonell arbeidsform 

Rådmannen, 
ordføreren, 
strategigr 

17.11. Ekstraordinært møte i strategigruppa/formannskapet: 
Innstilling i sak til kommunestyret 25.11. med hovedtema: 
 Tempoet (lyntog/hurtigtog) 
 Planen som skal til fylkesmannen 
 Fullmakt for formannskapet (har møte 4.12) til å vedta mindre 

vesentlige endringer og utfyllinger av planen) 
 

Rådmannen, 
ordføreren, 
strategigr 

25.11. Kommunestyret 
Behandling av sak om plan til fylkesmannen ++ 
 

Ordføreren 

26.11.- 2.12. Eventuell bearbeiding og finish på planen etter 
kommunestyrevedtaket. 
 

Rådmannen, 
strategigr 

4.12. Formannskapet tar eventuell finish på planen og vedtar den i 
henhold til gitt fullmakt. Hvis behov innkalles resten av strategi-
gruppa. 
 

Ordføreren 

Innen 10.12. Sende planen til fylkesmannen 
 

Rådmannen 

10. – 23.12. Planlegging av og forberedelse til oppgaver over nyttår Rådmannen, 
ordføreren, 
strategigr 

 

  

Nyttig informasjon om kommunereformen finnes bl. a. på nettstedene 

 

http://fylkesmannen.no/Oppland/Kommunal-styring/Kommunereformen/  

 

http://www.regjeringen.no/nn/dep/kmd/kampanjer/kommunereform/Verktoy/Veileder-for-

utredning-og-prosess.html?id=767597 

 

http://www.nykommune.no/  

***** 

http://fylkesmannen.no/Oppland/Kommunal-styring/Kommunereformen/

