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ARBEIDSUTVALG FOR FLOM OG FLOMSIKRING: INITIATIV FRA RINGEBU KOMMUNE  
 
 
Vedlegg: 
1. Formannskapet i Ringebu kommune: Arbeidsutvalg for flom og flomsikring – mandat 

vedtatt i F-sak 91/18, møte 30.08.2018.  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 K-sak 85/17, møte 23.11.2017 – Regional plan for Gudbrandsdalslågen med 

sidevassdrag: Høringsuttalelse fra Øyer kommune. 
 Formannskapet i Ringebu: F-sak 78/18, møte 19.06.2018 – Oppretting av arbeidsutvalg 

for flom og flomsikring i Ringebu kommune og i Midt-Gudbrandsdalen. 
 
Sammendrag: 
Ringebu kommune inviterer blant annet Øyer kommune til å delta i et arbeidsutvalg for flom 
og flomsikring. Rådmannen viser til kommunestyrets uttalelse til og fylkestingets vedtak i 
sak om «Lågenplanen - Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag», og rår 
formannskapet til å avslå invitasjonen.  
 
Saksutredning: 
Initiativ fra Ringebu kommune 
Formannskapet i Ringebu kommune fattet i møte 19.06.2018 (sak 78/18) følgende vedtak: 
1. Formannskapet oppretter et arbeidsutvalg for arbeidet med oppfølging av 

flomsikringsarbeidet i kommunen. 
2. Ringebu kommune søker samarbeid med Sør-Fron, Nord-Fron og Øyer kommune om de 

ønsker å delta i dette arbeidsutvalget for samme arbeid i disse kommuner. 
3. Arbeidsutvalget bør bestå av tre representanter fra hver kommune, som skal avspeile 

det politiske flertall. 
4. Som representanter for Ringebu kommune velges: 

 fra posisjonen: Laila Bårdsløkken (AP – vara: Lars Skjeggestad Kleven (AP)) 
 fra posisjonen: Erik S. Winther (AP) 
 fra opposisjonen: Ole Asmund Sylte (UA) – vara: Jostein Tromsnes (SP) 
 som leder i arbeidsutvalget velges: Erik S. Winther. 

5. Det legges frem forslag til mandat i formannskapets møte den 30.08.2018. 
 
Mandatet ble behandlet i formannskapet i Ringebu 30.08.2018 (sak 91/18), se vedlegg.  
 
Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag 
Kommunestyret i Øyer vedtok følgende uttalelse til regional plan for Gudbrandsdalslågen 
med sidevassdrag (K-sak 85/17, møte 23.11.2017): 



1. Øyer kommune mener at Regional plan for Gudbandsdalslågen med sidevassdrag er et 
veldig godt redskap for videre arbeid med å redusere flom- og skredskader, og tilrår at 
planen godkjennes i hovedsak slik den foreligger. 

2. Oppfølging av tiltaket med flomvegstunnel ved utløpet av Losna bør gis prioritet 1. 
Videre ber Øyer kommune om at det i den videre utredningen av tiltaket 
flomvegstunnelen ses på hvordan overskuddsmasser fra tunellen skal håndteres, og 
eventuelle konsekvenser som kan oppstå ved utløpet av tunellen. Hvor utløpet legges 
utredes videre. 

3. Utløpene for sidevassdragene i Øyer bør tas med i den regionale planen, dersom disse 
ikke allerede er ivaretatt i egne planer for flomsikring utarbeidet av NVE. 

4. Øyer kommune mener det er positivt at planen tar opp forslag til endrede 
rammebetingelser, og påpeker viktigheten av at disse punktene følges opp overfor 
statlige myndigheter. Når det gjelder naturskadeordningen bør denne også omfatte 
sikringstiltak for å forebygge framtidige flomskader.    

 
Vurdering: 
«Lågenplanen - Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag» ble vedtatt i 
fylkestinget i Oppland 13.02.2018. Planen består av fire dokumenter: Selve planen, 
handlingsprogrammet, kunnskapsgrunnlaget og veiledning og råd for planlegging og 
gjennomføring av tiltak for å redusere flom- og skredskader. Kommunestyret i Øyer uttalte 
seg til planen, K-sak 85/17 i møte 23.11.2017, se innspillene ovenfor. Rådmannen viser til 
planen og kan på dette grunnlag, ikke se at det er hensiktsmessig å bruke tid/ressurser på 
aktiviteter i henhold til mandat vedtatt i formannskapet i Ringebu i F-sak 91/18, se vedlegg. 
Rådmannen rår formannskapet til å avslå invitasjonen fra Ringebu formannskap.   
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Øyer kommune takker for, men velger å avslå invitasjonen fra formannskapet i Ringebu om 
å delta i arbeidsutvalg for flom og flomsikring. 
 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 


