
Arbeidsu tvalg for flom og flomsikring

Mandat

1. Arbeidsutvalget er oppnevnt av formannskapet i Ringebu i møte 21.06.18, F - sak 79/18.

FOR - 078/18 Vedtak:
1. Formannnskapet oppretter et arbeidsutvalg for arbeidet med oppfølging av

flomsikringsarbeidet i kommun en.
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 representaner fra hver kommune, som skal avspeile det

politiske f lertall.
4. Som representante r for Ringebu kommune velges: fra posisjonen: Laila Bårdsløkken (AP -

vara: Lars Skjeggestad Kleven (AP), fra posisjonen: Erik S. Winther (AP), fra op p osisjonen:
Ole Asmund Sylte (UA ), vara: Jostein Tromsnes (SP) · som leder i arbeidsutvalget velges: Erik
S. Winther

5. Det legges frem forslag til mandat til formannskapets møte den 30.08.2018.

2. Arbeidsutvalget s oppgave er å sørge for f aktaregistrering av eksisterende flomforebygginger,
landbruksareal som er berørt av flom og all offentlig infrastruktur, veier, vann , avløp, elkraft og
telekom. Utvalget skal registrere det samme for private eiendommer i de samme områder. Andre
offentlige faste installasjoner/investeringer i fysisk tilrettelegging.

3. Faktaregistrering av k onsekvense ne /skader av flommen e i 1995 – 2011 – 2013 og 2018.
Erstatningsutbetalinger og nye investe ringer som følge av flomskader i nnhentes så langt det er
mulig for landbruket, offentlige og private eiendommer for øvrig.

4. Gjennomgang av gjelden d e planer som angår eller berører flommer og flomutsatte områder;
Regional plan for Gudbrandsdalslågen, kommuneplaner, kommunedelplaner, reguleringsplaner,
særskilte verneplaner, vernede områder etc. Registrere evt muligheter eller begrensninger i
gjeldende planer og søke kla rgjøring der det er behov for det ved kontakt med offentlige etater.

5. Re gistrere de økonomiske vilkår som foreligger, eller kan være aktuelle fra berørte kommuner.
Eks, det er opprettet et fond i Ringebu kommune til forebyg gende flomarbeid, foreløpig p å 1 mill
kr .

6. Myndighet: Arbeidsutvalget er ikke tildelt særskilt myndighet på kommunen e s vegne , og skal ikke
saksbehandle eller beslutte noe på vegne av kom munene. Utvalget kan utøve politisk
påvirkningsarbeid innenfor sitt mandat. Utvalgets tilrådninger legg es fram for den enkelte
kommune for behandling.

7. Arbeidsmetodikk: Kontakt med andre offentlige og ansvarlige samarbeidspartnere som:
Fylkesmannen, NVE , Fylkeskommunen, Landbruksdept. Kommunaldep t. Miljødirektorat,
Direktorat f or samfunnssikkerhet og brann. o sv.

8. Henvendelser til kommunene om framskaffelse av opplysninger eller vurderinger i registrering og
oppfølging rettes til den respektive rådmann, eller den som rådmannen bemyndiger.



9. Utvalget arbeider tett opp mot politisk ledelse og ordførerne inviter es til møtene i utvalget.
Utvalget k an be om møter med for eksempel fylkesmannen, NVE, f ylkeskommunene,
departementer eller andre relevante organ, herunder fagorganisasjoner, frivillige organisasjoner
etc.

10. Arbeidsutvalget holder seg med sekretær .

11. Godtgjø relse:
Utbetales i tråd med reglement for godtgjørelse til folkevalgte punkt 1.7 Annen politisk deltagelse
med kr 750, - pr møte til medlemmer i utvalg og komiteer. For flomutvalget settes et tak på max kr
10.000, - pr medlem pr år.

Mandatet er vedtatt i R ingebu formannskap i møte 30.08.2018, F - sak 91/18.


