
NOTAT til kommunestyret  

Orientering om prosessen om regioninndeling og kommunereform. 

 

Kommunestyret gjorde 18.02.2014 følgende 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. 

 

 

 

Formannskapet fulgte opp sitt oppdrag med følgende vedtak 13.03.2014: 

 

 

FOR-023/14 Vedtak 

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

Lillehammer-regionen og Oppland Fylkeskommune, om regioninndelingen. Formannskapet 

utarbeider en prosessplan i dialog med de nevnte partene. 

2. Det nedsettes en strategigruppe for utforming av forslag til prosess og premisser for Ringebus 

rolle i en kommende kommunereform. Gruppen skal ha bred politisk deltakelse. 

3. Som strategigruppe velges formannskapet supplert med Høyres og Fremskrittspartiets 

kommunestyrerepresentanter. 

4. Strategigruppen kan ved behov nedsette et arbeidsutvalg. 

5. Ordføreren sørger for at kommunestyret holdes regelmessig orientert om utviklingen i prosessen 

om regioninndeling og om kommunereform. 

 

 

 

Vedtakene omhandler både regioninndeling og kommunereform.  

 

 

 

Prosessen om regioninndeling er behandlet slik: 

 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal hadde Regiontilknytning oppe som sak 21.03.2014, og gjorde slik 

vedtak:  

 



 
 

 

 

Formannskapsvedtaket fra 13.03.2014 ble fulgt opp med at Ringebu kommune v/ordfører sendte 

Nord-Fron kommune og Sør-Fron kommune følgende invitasjon til felles formannskapsmøte: 

 

 

 Invitasjon til felles formannskapsmøte for Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu.  

Ringebu rådhus, kantina onsdag 9. april kl. 19.00  
Tema: Regional tilhørighet.  

Agenda for møtet:  
 

 

 

 

 
Kommunereform og regioninndeling er sterkt i fokus for tida.  

Ringebu har som kjent satt på dagsorden en diskusjon om vår regionale tilknytning. Dette ønsker vi en 

dialog med Nord-Fron og Sør-Fron om. Det har allerede gått en forespørsel fra Regionrådet i Midt-

Gudbrandsdal til Regionrådet i Lillehammer-regionen om tettere samarbeid og mulig sammenslåing 

av de to regionene.  

Formannskapet i Ringebu ser at vi har behov for å forankre denne prosessen bedre i alle tre 

kommunene. Vi bør bli enige om hvordan vi ønsker å behandle denne saken, og hva vi ønsker å oppnå.  

Vi må avklare om alle tre kommunene har samme ønsker inn i denne prosessen.  

Vi mener dette er en sak vi kan avklare uavhengig av hva som kommer av føringer i 

kommunereformen. Etter vårt syn er det ønskelig å skille denne saken kommunestrukturdebatten, og vi 

mener derfor det er hensiktsmessig med et felles formannskapsmøte raskt, slik at vi kan bli enige om 

hvordan vi behandler saken før vi trekker konklusjonen.  

Ringebu har nedsatt en strategigruppe bestående av formannskapet utvidet med representanter fra de 

parti i kommunestyret som ikke sitter i formannskapet til å arbeide med regional tilknytning og 

kommunereform. Vi oppfordrer de andre kommunene til også å invitere med representanter fra partier 

som ikke sitter i formannskapene.  

Fylkeskommunens representanter i Regionrådet blir også invitert til møtet.  

Vi håper dere finner invitasjonen interessant, og at flest mulig har anledning til å møte.  

Velkommen!  

 

Referat fra dette møtet ligger vedlagt. 

 

 



Regionrådet for Lillehammerregionen behandlet Mandat for videre regionsamarbeid i møte 

11.04.2014, og gjorde slik vedtak: 

 
V E D T A K :  

Mandat for å avklare innhold og organisering av det framtidige regionsamarbeidet  
Fase 1: April - august 2014  

I første fase prioriteres det å jobbe videre med de pågående prosessene, da disse vil kunne få 

implikasjoner for det videre utviklingsarbeidet både i regionene og mellom disse.  

Fase 2: September – november 2014  

I fase 2 skal implikasjonene av de nevnte prosessene for det framtidige samarbeidet mellom regionene 

avklares nærmere. Videre skal styrker, svakheter, muligheter og trusler knyttet til regionene og 

samarbeidet mellom disse, identifiseres. På bakgrunn av dette skal det anbefales en modell for videre 

samarbeid (innhold og organisering).  

Fase 3: Desember – januar 2015  

I fase 3 skal forslag til videre samarbeidsmodell forankres i regionene. Det tas sikte på at videre 

samarbeidsform skal vedtas i felles regionrådsmøte i månedsskifte januar/februar 2015.  

 

 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal sluttet seg til denne framdriftsplanen i sitt møte 09.05.2014 med 

følgende vedtak: 

 

 
 

 
Formannskapet tok i sitt møte 16.05.2014 disse vedtakene til orientering, og oppfatter nå at det er en 

god prosess på gang mellom de to regionrådene om tettere samarbeid og ev. sammenslåing.  

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal har berammet et nytt felles formannskapsmøte for Ringebu, Sør-

Fron og Nord-Fron 16.06.2014. Der skal Strategiplan for Midt-Gudbrandsdal sluttbehandles, og den 

vil bli et naturlig innspill til prosessen utover høsten. 

 
 
 
 
Prosess om kommunereformen: 

Strategigruppa har hatt kommunereformen til diskusjon i forbindelse med formannskapsmøtene 

11.04.2014 og 16.05.2014.  

Strategigruppa har fått seg forelagt: 

 Innkallinger, møtedokumenter og referat fra Tenketanken som Fylkesmannen og KS har satt i 

gang for at Oppland skal ha en aktiv rolle i den kommende kommunereformen. 

 Rapporten fra Regjeringens ekspertutvalg om kriterier for god kommunestruktur 

 Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om kommunereformen ved 

framlegging av kommuneproposisjonen 14.05 

Strategigruppa legger opp til å møtes i forkant av formannskapsmøtene framover, og vil sørge for å 

være godt orientert om sentrale føringer som kommer, samtidig som vi ønsker at Ringebu skal være 

godt forberedt og stille klare føringer, krav og forventninger til kommende prosess. 

Kommunestyret oppfordres til å følge med på sidene om kommunemodernisering og kommunereform 

hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Fylkesmannen og KS. 

 

 

 

Ringebu, 19.05.2014 

Erik Odlo 


