Referat
fra
felles prosjektgruppemøte for kommunereformen i Ringebu, Sør-Fron
og Nord-Fron.
Møtetid: 11.02.2016 kl 19.00 – 21.00
Møtested: Rådhuset i Ringebu
Til stede:
Nord-Fron kommunes prosjektgruppe:
Rune Støstad (ordfører) Olav Røssum (SP) , Toril Beitdokken (HTV), Arne Sandbu
(administrasjonssjef)
Ringebu kommunes prosjektgruppe:
Arne Fossmo (ordfører) Erik Odlo (SP) Ranveig Kvalvik (HTV), Per H. Lervåg (rådmann)
Sør-Fron kommunes prosjektgruppe:
Ole Tvete Muriteigen (ordfører), Arne Bredeveien (AP) Tone Berntsen (HTV), Jan Reinert
Rasmussen (rådmann)
Dessuten møtte: Arild Sørum Stana, prosessveileder KS Konsulent.
Britt Åse Høyesveen, Anita W. Heggestuen og Anne Holsbrekken som sekretariat.
Møteleder : Arild Sørum Stana.
Referat sendes sekretariatet i hver kommune som sørger for utsendelse til de som var til
stede fra egen kommune, forfallspersoner og kommunestyrets medlemmer til orientering.
Notat skrevet
Anita W. Heggestuen
Dato:
11.02.2016
av:
Saknr og tittel
Sak
1. Status fra
Status fra NFK:
styrings To møter i lokal styringsgruppe gjennomført.
gruppene
 Flertallet i styringsgruppen er enig om følgende løsning:
o Senter for sentraladministrasjon (ordfører/rådmann) på
Hundorp.
o Senter for plan, miljø og tekniske tjenester i Ringebu.
o Senter for velferd, kompetanse, næring og kultur på Vinstra.
 Utdyping: Landbruk som en del av næring (Vinstra).
 Utdyping: Velferd med helse, oppvekst, skole, NAV. «Vogge til grav».
 Opp til fellesnemda å detaljplanlegge.
 Fordeling: 40 % Vinstra, 30 % Ringebu, 20 % Hundorp.
Status fra RK:
 Ett styringsgruppemøte gjennomført.
 Miljø, utmark og landbruk nødvendig for at Ringebu skal slutte seg til
forslag fra NFK.
 Fordeling: Holder fast på 35 % Vinstra, 30 % Ringebu, 20 % Hundorp.
Kan godta forslag fra NFK på fordeling (40 % Vinstra, 30 % Ringebu, 20

% Hundorp), hvis enighet om miljø, utmark og landbruk til Ringebu.
Status fra SFK:
 Ett møte i prosjektgruppen gjennomført.
 Opptatt av at administrasjonen skal være liten og effektiv, mest mulig
på tjenestene.
 Fordeling: Bruke sunn fornuft – og overlate til fellesnemda å definere
detaljer. Må være igjen aktivitet i SF-kommunehus. Aksept for 40 %
Vinstra, 30 % Ringebu, 20 % Hundorp (Følger dagens innbyggertall: 43
% i NFK, 33% i RK og 24 % i SFK).
Omforent løsningsforslag som bakes inn i intensjonsplanen:
SFK: Senter for ledelse og administrasjon.
RK: Senter for plan, teknisk, utmark og landbruk.
NFK: Senter for velferd, kompetanse, kultur og næring.
Begrunnelse: En fornuftig fordeling for å gi sterke fagmiljø og effektiv
administrasjon.
Fordeling: Med utgangspunkt i etableringsdato ny kommune: 40 % NFK,
30 % RK, 20 % SFK. (10 % overlates til fellesnemda å fordele).
Navn: Gudbrandsdal kommune eller Midt-Gudbrandsdal kommune.
2. Punkt til
oppfølging

For videre oppfølging
 Definere områder i intensjonsplanen som ikke tas stilling til nå, men
som fellesnemda tar stilling til. Eks. utredning av felles legevakt.
 I tillegg en oversikt over det kommunene er enige om (oppsummering)
i starten av planen.
 Utfordre ledere til mer konkretisering av fagområder (pkt. 7 i
intensjonsplanen) – som del av ledersamlingen 18.2.

3. Informasjon
ut

Pressemelding:
Gjennombrudd i drøftingene om ny kommune i Midt-Gudbrandsdalen
Forhandlingsutvalgene oppnådde i kveld enighet i drøftingene om ny
kommune i Midt-Gudbrandsdalen. Kommunene er midtveis i prosessen og
det er enighet om de viktigste prinsippene for en ny kommune. Den
endelige intensjonsplanen skal behandles i de tre kommunestyrene i april
2016.
Forhandlingsutvalgene har kommet fram til følgende hovedpunkt:
 De stedbundne tjenestene eks. skole, barnehage og sykehjem skal
opprettholdes der de er.
 Kompetansen skal samles for å gi sterke fagmiljø og effektiv
organisering.






Det skal være kommunale arbeidsplasser i alle tre kommunehus med
følgende fordeling:
o Senter for ledelse og administrasjon (Hundorp)
o Senter for plan, teknisk, utmark og landbruk (Ringebu)
o Senter for velferd, kompetanse, kultur og næring (Vinstra)
Navnet skal være enten Gudbrandsdal kommune eller MidtGudbrandsdal kommune.
Det skal være folkeavstemming den 22.05.2016 i alle tre kommunene.

