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Nr. Tittel: 
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2 Felles søknad om skjønnsmidler fra Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron 
kommuner 

 
 

Bakgrunn: 
 
Denne saken legges frem direkte for kommunestyret. Det skjer etter drøftinger og 
oppnådd enighet mellom de tre kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. 
 
Regjeringen sier den vil styrke lokaldemokratiet, og vil gjennomføre en ny kommune-
reform for å oppnå dette. Målet er større, og dermed mer robuste kommuner som da 
kan få tildelt mer makt og myndighet. Større kommuner vil angivelig få økt kapasitet 
til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, ha bedre forutsetning for å utvikle 
bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt å ivareta viktige frivillige oppgaver. Alt 
innenfor rammen av generalistkommunen. 
 
Regjeringens mål med reformen er oppgitt å være: 

 Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. 

 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling. 

 Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner. 

 Styrket lokaldemokrati. 
 
Alle landets kommuner er invitert til /pålagt å delta i prosesser med sikte på å vurdere 
og avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med en eller flere andre kommuner. 
 
Fylkesmannen skal veilede kommunene med arbeidet, og KS skal bistå i prosessen. 
 
Fylkesmannen har understrekt at kommunereformarbeidet må forankres i kommune-
styrene selv. 



Vurdering: 
 
Regjeringens mål nevner ikke å spare staten for økonomiske midler. Det kan likevel 
neppe være tvil om at også det er et statlig mål. 
 
Regjeringen har valgt å ikke se på fylkeskommunene samtidig som kommunene. Det 
verken for selve institusjonen fylkeskommune eller for fylkeskommuneinndelingen. 
Dette er en klar svakhet med reformen, men har trolig sin årsak i krav fra de ulike 
støttepartiene som regjeringen har. 
 
I midtdalen har prosessen til nå kommet relativt kort. Årsaken til dette er at Ringebu 
har utredet en mulig kommunesammenslåing sammen med kommunene Gausdal, 
Lillehammer og Øyer. Fronskommunene har ikke villet delta i dette arbeidet. Helt 
nylig ser det ut som om dette arbeidet har "havarert". 
 
Begge Fronskommunene har gått inn for å utrede en ny midtdalskommune som vil 
bestå av nåværende Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner. Dette ble lenge 
nedprioritert i Ringebu kommune, men det standpunktet er i det siste blitt omgjort. 
 
Status er nå at representanter for alle tre kommunene i midtdalen (ordfører, opposi-
sjonsleder og rådmann/administrasjef) er blitt enige om å foreslå for kommunestyret 
å utrede en mulig midtdalskommune. Planen ble drøftet i et felles formannskapsmøte 
18. september d.å.. På nevnte møte ble også prosjektplanen godkjent. 
 
Prosjektplanen fremkommer inne i vedlegg 1. 
 
Rådmannen nevner særlig at det alt torsdag 19. november 2015 er tillyst et felles 
kommunestyremøte på dagtid på Rudi gard om dette prosjektet. 
 
Prosjektplanen legger opp til en rådgivende folkeavstemming i juni 2016. Det er blitt 
foreslått at denne flyttes til i mai 2016. 
 
Det er nylig søkt om nye økonomiske tilskudd fra fylkesmannen. Søknaden frem-
kommer i vedlegg 2. 
 
Nord-Fron kommune ønsker at en også skal utrede en mulig sammenslåing kun av 
de to Fronskommunene. Dette bør etter rådmannens syn kunne skje samtidig med 
det alt nevnte utredningsarbeidet. 
 
Det vil være svært krevende å stille administrativ kapasitet til disposisjon i en tid som 
alt er preget av økonomiske og personellmessige reduksjoner, men rådmannen ser 
ikke at det er mulig å bruke andre ressurser som "kan" kommunene. 
 
Til slutt understreker rådmannen at forslaget til vedtak er kommet som et resultat av 
en lang og innviklet lokal prosess, og at det en eventuelt nå vil vedta ikke er et vedtak 
om sammenslåing. Sammenslåing kan eventuelt først skje etter folkeavstemming, tre 
kommunestyrevedtak, og etter vedtak i særlov. Og da starter eventuelt en ny prosess 
for å få til sammenslåingen i praksis, både politisk og administrativt. 
 



Forslag: 
 
Rådmannen ber om at nedenstående forslag blir vedtatt av kommunestyret: 
 
 

Hundorp, 22. oktober 2015 
 
 

Jan Reinert Rasmussen 
rådmann 

 
 
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 forsommeren 2016 

(juni). 
 
3. Organisering, fremdrift og utredningsprosess gjennomføres slik det fremgår av 

vedlagte prosjektplan. 
 
4. Det delegeres til rådmennene/administrasjonssjef 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. Saken legges frem for det nye kommunestyret etter konstituering for stadfesting av 

prosessen. 
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