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fast og øvrige 1-2 representanter etter møtedato og innhald.   
 

NR SAK 

1 Konstituering av møtet 
 
Kommunestyret er prosjekteier. Utvidet formannskap er styringsgruppe. 
Ordfører er prosjektleder. Arbeidsgrupper i mellom.  
 
Valg av en representant fra utvidet FS til prosjektgruppen: Ragnar Jacobsen.  

2 Status etter politiske vedtak 
 
Siste politiske vedtak, fra kommunestyremøtet 23.11.2015, kommunestyresak 
KOM-127/15: 
 
1. Kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu går sammen i prosess for å 
se på muligheten for å danne en ny kommune. 
 
2. Det tas sikte på likelydende vedtak i de tre kommunestyrene i juni 2016. 
 
3. Organisering, fremdrift og utredningsprosess gjennomføres slik det fremgår 
av vedlagte prosjektplan. 
 
4. Det delegeres til rådmennene å opprette og bemanne et prosjektsekretariat 
i tråd med intensjonene i saken og innenfor rammen av de ressursene som er 
stilt til rådighet for arbeidet. 
 
5. Kommunestyret delegerer til formannskapet å vedta organisering av 



kommunens videre arbeid med kommunereformen. 

3 Gjennomgang prosjektplan 
 
Informasjon 

 Informasjon ligger ute på kommunens hjemmesider. Jobber for en 
felles nettside med alle tre kommuner.  

 Felles brosjyre sendes alle innbyggere før jul. 
 

Involvering av ansatte 

 Rådmannens ansvar. Vil legge til rette for dette. 

 Viktig å informere og involvere. Vil ikke bli mange utredningsgrupper, 
men finne en god måte.  
 

Involvering innbyggere 

 Innbyggerundersøkelse – utføres tidlig i 2016. 

 Folkeavstemming – søndag 22. mai.  
 

Faktafremstilling 

 Økonomimedarbeidere fra alle 3 kommuner jobber med en 
sammestilling av fakta.  

 Nord-Fron og Ringebu har vært med på en undersøkelse utført av 
Agenda kaupang, som gir oss en god  sammenstilling av administrative 
kostnader. 

 Det er besluttet at en økonomisk analyse skal bestilles fra 
Østlandskforskning.  
 

Økonomi 

 Vi er innvilget tilskudd fra Fylkesmannen både til lokalt arbeid NFK og 
for felles arbeid i de tre kommunene. NFK fører prosjektregnskapet for 
den interkommunale delen. Vil søke egne midler for 
innbyggerundersøkelse.  

4 Møteplan 
 
Gjennomførte samlinger sommar/høst 2015 

 Studietur felles formannskap, Inderøy, 16. juni 

 Felles formannskapsmøte, Ringebu, 18. september 

 Felles samling kommunestyrer (kommunebilder), Øyer, 29. oktober 

 Felles samling kommunestyrer, Rudi Gard, 19. november 
 
Planlagt samlinger kommunestyrer: 

 Felles kommunestyresamling 18. februar (Ringebu) 

 Fells kommunestyresamling 5. april (Nord-Fron) 
 
Styringsgrupper 

 Lokal styringsgruppe møtes 7. desember UTGÅR! 

 Felles styringsgruppe møtes 11. desember (i Fåvang) 

 Lokal styringsgruppe møtes 15. januar, kl. 0800-1000 (ordinært FS 
etterpå). 

 
Det vurderes om møteplan for kommunereformarbeidet kan legges ut 
sammen med øvrige politiske møter på www.nord-fron.kommune.no.  
 

http://www.nord-fron.kommune.no/


5 Åpen post 
 
Ordførerne er invitert til møte med Kommunal- og moderniseringsminister Jan 
Tore Sanner 8. desember. Aktuelle tema fremmet av lokal styringsgruppe: 

 E6 og muligheter ift bompenger 
 

Informasjon til innbyggere og ansatte 

 Viktig at informasjon presenteres på en lettfattelig måte, slik at det er 
enkelt både for innbyggere og ansatte å forholde seg til/ta stilling til.  

 Viktig å synliggjøre mulighetene og understreke at en evt. 
sammenslåing først og fremst handler om kvalitet og ikke reduksjon i 
stillinger.  

 Viktig å tydeliggjøre hvilke oppgaver som evt. vil tilføres kommunene.  
 
 

Anita W. Heggestuen, 30.11.15
 


