Sør-Fron kommune
Personal og organisasjon
Egen adresseliste

Vår ref.
15/13460

Deres ref.

Arkiv
026

Dato
11.12.2015

Referat fra møte i Sør-Fron kommunes styringsgruppe kommunereform
Møte nr 1 - 7. desember 2015 kl 08.00 - 09.00
Til stede:
Ole Tvete Muriteigen, ordfører
Wenche Rønningen (SP)
Erik Stenumgaard (BL)
Eli Løkken (BL)
Arne Bredeveien (AP)
Trond Sønsteli (AP)
Jone Strand (AP)
Tone Berntsen, HTV i Fagforbundet
Hanne Monshaugen, HTV i Utdannigsforbundet
Jan Reinert Rasmussen, rådmann
Dessuten møtte:
Anne Holsbrekken som sekretær.
Konstituering og status
Alle faste medlemmer i styringsgruppa møtte.
Styringsgruppa består av formannskapets medlemmer + tillitsvalgte + rådmannen.
Tillitsvalgte representerer alle ansatte i kommunen i kommunereformprosessen.
Hanne Monshaugen er vara, men møter fast.
Anne Holsbrekken er sekretær for styringsgruppa.
Arbeidet i styringsgruppa vil preges av drøftinger og konklusjoner knyttet til
drøftingene. Formelle beslutninger tas i fornmannskapet evt som innstilling til
kommunestyret.
Følgende ble vedtatt:
Innstilling fra styringsgruppa kan legges direkte fram for kommunestyret.
Gjennomgang av prosjektplanen
Ordfører orienterte om prosjektplanen og gjennomgikk mandatet.
Utgangspuntet er likt i alle tre kommunene. Vi skal utrede en felles kommune
bestående av Nord-Fron, Ringebu og Sør-Fron.

Adresse
Sør-Fron kommune
Kommunevegen 1
2647 Sør-Fron

Telefon
61 29 90 00
Telefax
61 29 90 01

E-post
postmottak@sor-fron.kommune.no
Web
www.sor-fron.kommune.no

Bankkonto
2095.07.72973
Org. nr.
941 827 195

Saksbehandler
Anne Holsbrekken, kommunalsjef
Dir. telefon
61 29 90 32

Prosjektgruppe:
Jfr prosjektplanen settes det ned ei prosjekt-/arbeidsgruppe i hver kommune
bestående av ordfører og en annen folkevalgt fra styringsgruppe, en hovedtillitsvalgt
og rådmannen.
Arne Bredeveien (AP) ble foreslått, og valgt som folkevalgt fra styringsgruppa.
Prosjektgruppa består etter dette av:
Ole Tvete Muriteigen (ordfører)
Arne Bredeveien (AP)
Jan Reinert Rasmussen (rådmann)
Tone Berntsen (tillitsvalgt)
Prosjektgruppa sitt mandat framgår av prosjektplanen.
Forventninger til prosessen:
Ordfører innledet og orienterte om kommende møte med Fylkesmannen i Oppland,
og fylkesmannens brev til kommunen der hun har understreket sine forventninger til
kommunene i kommunerefomrarbeidet. Brevet ble delt ut i møtet.
Ordfører orienterte også om kommende møte med statsråd Jan Tore Sanner der de
tre ordførerne sammen med rådmannen i Sør-Fron møter.
Aktuelle saker og innspill tils statsråden ble gjennomgått og drøftet. Det ble spesielt
lagt vekt på pekt på bompenger, samt mulige nye oppgaver til kommunen.
Møteplan og aktiviteter framover.
Gjennomgikk møteplan for felles styringsgruppemøte i Fåvang 11. desember.
Foreløpig møteplan i 2016 for styringsgruppa i Sør-Fron:
25. januar
22. februar
14. mars
18. april
30. mai
Alle dager kl 15.30 – 16.30.
Samme dager som formannskapsmøtene, som i 2016 blir på kveldstid.

Med hilsen
Anne Holsbrekken
kommunalsjef
Sendt til:
Jan Reinert Rasmussen

