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Møtereferat
Arbeidsområde/prosjekt: Arbeidsområde/prosjekt:Kommunereform.

Møtereferat fra møte i styringsgruppa for kommunereform - kommunene Vestre
Toten(VTK), Østre Toten(ØTK), Søndre Land(SLK) og Gjøvik(GK)
Møtetid/dato:

12.01.16 fra kl. 0830 – 1130

Møtested:

Vestre Toten Rådhus

Tilstede:

Fra Ø.T.K: Guri Bråthen, Lene Melbye, Aslaug Dæhlen,
Tove Beate S. Karlsen, Kari Røssum,
Fra V.T.K: Leif Waarum, , Elin Solberg, Arild N. Ødegaard,
Bjørn Fauchald
Fra S.L.K: Terje Odden, Rune Selj, Erik Bjørnsveen, Arne
Skogsbakken
Fra GK: Bjørn Iddberg, Anne Bjertnæs, , Magnus Mathisen
Fra hovedtillitsvalgte: Jan Erik Lillesolberg(Fagf. GK), Eva
Mari Flaten, (Fagf. SLK), Morten Pettersbakken (Fagf.VTK
Øvrige: Tom Torkehagen, Lene Bøe

Ikke tilstede:
Referent:
Neste møte:

Hege Eriksen, Aslak Stensrud(Utd.forbund ØT), Svein
Håvard Korshavn, Sissel Solum
Sigmund Egner
26. januar 2016. Møtested: Østre Toten Rådhus – innkalling
er sendt.

Vår ref . :
DSEG/15/3673-5/

Saksnr. :
15/3673

Gjøvik,
13.01.2016

Tema: FORHANDLINGSUTVALG - KOMMUNEREFORMEN

Dagsorden
1. Referat fra forrige møte 11.12.15
2. Status i arbeidet knyttet til innbyggerdialog/informasjon.
3. Framdrift
4. Gjennomgang av rapporter fra arbeidsgrupper – «Tjenester»
Behandling:
1. Referat fra møte 11.12.15.

Vedtak: Godkjent med merknad om at representanten fra hovedtillitsvalgte fra
Søndre Land var Randi Kristin Pettersen.
2. Innbyggerdialog /samfunnsutvikling
Gjennomgang/presentasjon av nettsiden «Sammen gir vi mer.no» ved Tom
Torkehagen
3. Framdrift
Fra drøftingen:
• Meget stramme tidsrammer.
• Dette arbeidet må prioriteres av alle.
• Møtet den 2. februar blir et forberedende møte til det felles
kommunestyremøte den 11. februar.
• Ordførerne gis fullmakt til å utarbeide et utkast/forslag til intensjonsavtale
til møtet 2. februar. Tydelig budskap og konkret som mulig. Få fram
overordnede mål vil være viktig.
• Saksdokumenter til møtet 11. februar må sendes ut i uke 5.
• Møtet 11. februar er ikke et vedtaksmøte. Hensikten er å gi en felles
orientering til alle kommunestyrerepresentanter. Det må gis anledning til
spørsmål og meningsytringer.
• Det er forhandlingsutvalget som har mandat og som skal legge fram forslag
til intensjonsavtale for de enkelte kommunestyrene. Det skal lages et felles
saksdokument med nødvendige grunnlagsdokumenter fra de forskjellige
prosessene som er gjennomført i perioden.
• Folkeavstemminger må vedtas av det enkelte k.styre. Viktig å finne felles
dato for denne.
4. Gjennomgang av rapporter fra arbeidsgrupper – «Tjenester»
Samtlige rapporter ble gjennomgått. Stort sett veldig gode rapporter. På
tjenesteområde Kultur savnes mulighetsbeskrivelse. Andre forhold som ble nevnt.
bl.a.:
• Samarbeid med «Frivillighetssentraler m.v.» vil være viktig å styrke
Innenfor flere tjenester.
• Styrke muligheter for inntak av lærlinger og studenter
• Viktig at det som påpekes blir ivaretatt i intensjonsavtalen
• Regionalt samarbeid må drøftes i gruppa for Lokaldemokrati.
Rådmennene har ansvar for videre komprimering/bearbeiding av rapportene hvor
kommentarene ivaretas der det er naturlig.
Bl.a. vil det innledningsvis bli sagt noe om bl.a. erfaringer knyttet til
besparelser/stordriftsfordeler i forbindelse med administrative tjenester m.m.
SE

2

