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Referat fra møte i Sør-Fron kommunes styringsgruppe for kommunereform
Møte nr 2 - 18. januar 2016
Til stede:
Ole Tvete Muriteigen, ordfører
Wenche Rønningen (SP)
Eli Løkken (BL)
Arne Bredeveien (AP)
Trond Sønsteli (AP)
Jone Strand (AP)
Tone Berntsen, HTV i Fagforbundet
Hanne Monshaugen, HTV i Utdanningsforbundet
Jan Reinert Rasmussen, rådmann
Forfall:
Erik Stenumgaard (BL)
Dessuten møtte:
Anne Holsbrekken som sekretær.
Referatsaker:
Referatsakene ble tatt til orientering.
Ordfører orienterte om at forslag til nytt inntektsystem for kommunene nå er ute til
høring. Det er viktig for representantene å sette seg inn i dette, og mer informasjon
finnes blant annet på www.ks.no.
1. Møteplan og milepæler framover
Orientering ordfører og sekretær.
Det er mange møter, og flere representanter har meldt gyldig forfall til kommende
møter både i styringsgruppe og prosjektgruppe.
Konklusjon:
Det er nøvendig å ha vararepresentanter til begge utvalgene.
Legge fram følgende forslag til kommunestyret:
Styringsgruppen:
Vararepresentanter til styringsgruppen bør være de samme som er
vararepresentanter til formannskapet.
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

Prosjektgruppen:
Vararepresentant for ordfører Ole Tvete Muriteigen er Erik Stenumgaard.
Vararepresentant for Arne Bredeveien (AP) er 1. vara.Jone Strand (AP), 2. vara
Trond Sønsteli (AP)
I felles prosjektgruppemøte 19. januar møter Unni Dalbu (AP) for Arne Breeveien.
Saksforberedende møter:
Dette er interne arbeidsmøter for sekretariat, rådmenn og ordførere.
Fra Nord-Fron kommune er det tatt opp ønske fra ansattes representanter om å være
representert i saksforberedende møter.
Ansattes representanter i Sør-Fron ga uttrykk for at de ikke så det som naturlig å
delta i de saksforberendende møtene.
2. Orientering om status for bestilte utredninger
Orientering ved sekretær.
Styringsgruppa var spesielt opptatt av innbyggerundersøkelsen. Målet med denne er
å gi viktig informasjonsgrunnlag for politikerne.
Styringsgruppa ønsker at målgruppa for innbyggerundersøkelsen skal være
innbyggere fra og med de som er født i 2000.
3. Rådgivende folkeavstemming
Styringsgruppa ønsker at alle innbyggerne i de tre kommunene som er født i 2000 og
tidligere skal være stemmeberettigede.
4. Skisse til intensjonsavtale – gjennomgang og drøfting
Kommentarer og innspill fra drøftinga er lagt inn med grønn skrift i vedlagte
dokument.
5. Statsråd Sanner sitt besøk i dalen 9. februar
Styringsgruppene deltar ved besøket, og samles til felles møte først.
Ordfører ber om flere innspill til spørsmål og tema som ønskes tatt opp med
statsråden.
6. Eventuelt
Planlegging av Folkemøte på Sør-Fron kommunehus 3. februar
Det er styringsgruppa som er arrangør av møtet.
Målet for møtet er å informere om arbeidet med kommunereform, og å høre
innbyggerne.
Programleder: Arne Bredeveien
Møteleder: Ole Tvete Muriteigen
Fylkesmannen deltar.
Ordførere ønsker velkommen og orienterer.
Kulturinnslag ved Fron kulturskole.
Om mulig plasseres publikum i grupper ved småbord. Mulighet til drøfting og
utveksling av meninger og spørsmål.
Servering av kaffe og biteti.
Tidsramme for møtet er 2 timer.

Om arbeidet i felles prosjektgruppe
Nord-Fron kommunes styringsgruppe har hatt dette som sak i sitt møte 15. januar, og
har oversendt følgende:
Om arbeid i felles prosjektgruppe/forhandlingsutvalg:
Omforent forslag fra lokal prosjektgruppe NKF:
Kun politikere (6 stk) sitter rundt forhandlingsbordet, KS-konsulent bidrar som
prosessveieleder, administrasjon og arb.taker.organisasjonene bidrar som
søttespillere i samme rom/evt. tilstøtende rom. Tema vil kunne påvirke valg av
modell.
Innspillet fra Nord-Fron kommune ble drøftet, og styringsgruppa i Sør-Fron
konkluderte med følgende:
Sør-Fron kommune er ikke enige i detomforente forlaget fra Nord-Fron kommune.
Sør-Fron kommune holder fast ved den modellen som det ble enighet om i felles
styringsgruppemøte på Tromsvang i Fåvang, 11. desember 2015, jfr pkt 3 i referat
fra det møtet.
Ordfører orienterte om behandling av sak i Nord-Fron formannskap 15. januar 2016.
FOR - 008/16 Presisering av arbeidet som gjøres i kommunereformen.
Utskrift av møteprokoll fra Nord-Fron formannskap er vedlagt.

Med hilsen
Anne Holsbrekken
kommunalsjef
Sendt til:
Tone Berntsen
Arne Bredeveien
Eli Løkken
Hanne Monshaugen
Ole Tvete Muriteigen
Jan Reinert Rasmussen
Wenche Rønningen
Erik Stenumgaard
Jone-Elisabeth Strand
Trond Sønsteli
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Vedlegg:
Intensjonsplan midtdalen ajour 08.01.2016 kl 13.35 - vedlegg til referat styringsgruppemøte i
Sør-Fron 18.01.2016.
Møteprotokoll fra Nord-Fron formannskap - FOR 08/16 Presisering av arbeidet osv.

