
Referat 
fra 

styringsgruppemøte i Ringebu (RSG)for kommunereformen 
Midt-Gudbrandsdal 

 
Møtetid: 10.03.2016  kl. 08.00-10.00 Møtested: Vaala møterom  

Til stede:  
Kristin Teigen, Brede Holdbrekken, Else Sæter, Lars S.Kleven, Erik Odlo, Turi Elise Kaus, Ole 
Asmund Sylte, Audun Amundsen, Arnhild Baukhol, Ranveig Kvalvik, Per H. Lervåg og Britt Åse 
Høyesveen 
 
 
Forfall: Arne Fossmo(vara er Else Sæther), Laila Bårdsløkken(vara er Lars S.Kleven) og Pernille 
Kalseth(ingen vara) 

Notat sendes: 

 Styringsgruppas medlemmer og to varamedlemmer pr. gruppering 

 Kommunestyrets medlemmer til orientering 

 Fellestjenesten for arkiv og internettoppfølging, Birger Nordølum og Elisabeth Folland 

Notat skrevet av:  Britt Åse Høyesveen Dato: 10.03.2016 
 

Saknr Sak  

25/16 Godkjenning av referat fra møtet 18.02.2016: 
Ref.er sendt ut og det legges ut på Ringebu kommunes hjemmeside 
og Gudbrandsdal.kommune.no 
Konklusjon: godkjent 
 

26/16 Punkt 1 og 2: Intensjonsplanen - Oppfølging fra arbeidet fra sist 
møte og innspill til felles prosjektgruppemøte/ forhandlingsutvalg 
10.03.2016 
Elektronisk avstemming 

Det er ikke mulig å gjennomføre både en elektronisk 
avstemming og ordinær folkeavstemming. Dette blir bekreftet 
på kommunestyresamlinga 5.april. 

Innspill til intensjonsplanen: 

 Pkt. 4 Visjon: Foreslår å slette «blant» i visjonen. Forslag på ny 
visjon: «Gudbrandsdal kommune er hjertet i Norge».  

 Pkt. 5 Kommuneøkonomi: Ang. eiendomsskatten så er det lagt 
opp til ny taksering for å samordne denne i en ny kommune.  

 Pkt. 6.1 Navn på ny kommune: Det ble stemt over navn på ny 
kommune og det er enstemmig for Gudbrandsdal kommune.  

 Pkt. 6.2 Bruke betegnelsen «prosjektleder/rådmann» i en 
overgangsperiode mellom vedtak om sammenslåing og til en ny 
kommune er etablert. Setningen «Avvikling av politiske møter 
bør rulleres innenfor den nye kommunen» slettes.   

 Pkt. 6.4.1.Oppslutning om 01.01.2019 som start tidspunkt for ny 
kommune. 

 Pkt. 7.2 Foreslår å ta inn samme formulering som i sørdalen.  



 Pkt. 7.6 tar inn «og service» i siste setning før «til innbyggerne». 

 Pkt. 8.1 Tittel endres til «Muligheter i ny kommune» og første 
«nye» i første setning endres til «gode».  
Pilotprosjektet foreslås flyttet til 7.6 
Næringsutvikling – komprimeres og beholdes i punkt. 8.1 
Se temaene frivillighet og tilskuddsordning fra punkt 8.1 i 
sammenheng med punkt. 8.  
Hele teksten i punktet bør komprimeres.  

Konklusjon: Godkjent med innspillene over 
 

27/16 Om prosessen framover: 
1. Innbyggerundersøkelsen er gjennomført. Resultat klart ca 

15.mars. Styringsgruppa får resultatet før pressa.  
2. 10.03.2016: Felles prosjektgruppemøte/forhandlingsutvalg 
3. Det er felles styringsgruppemøte 18.mars 
4. Kommunestyresamling 5.april – intensjonsplan blir tema 
Konklusjon: Godkjent 

28/16 Eventuelt 
Prosjektgruppa i Ringebu bør lage et eget dokument som beskriver 
konsekvensene av å ikke fortsette som egen kommune.  Dette må 
gjøres før styringsgruppemøtet 31.mars. Administrasjonen gjør et 
forarbeid og prosjektgruppa møtes den 29.03.2016 kl. 08.00-11.00. 
Konklusjon: Godkjent 

 


