Momenter fra drøfting av politisk framtidsbilde for kommunefusjon –Østre Toten rådhus,
arbeidsmøte 171215.
Til stede: Guri Bråthen (Ø-Toten), Arild N. Ødegaard (V-Toten) og Bjørn Iddberg (Gjøvik)
Momenter som kom fram i drøftingene:
• De viktigste områdene vi må tegne framtidsbilder for i en ny kommune er
o Tjenesteutviklingen
o Stedsutviklingen
o Næringsutviklingen
o Infrastruktur samferdsel
o Demokratisk utvikling
o Forholdene for frivilligheten, herunder særlig kultur og idrett
• Det politiske framtidsbildet må også henge nøye sammen med den visjonen, de mål

og prinsipper som vi fastsetter for den nye kommunen¨
Tjenesteutviklingen.
Tjenestene skal som tidligere tilbys der folk bor. Ingen skoler, eldresentra, barnehager eller
lignende skal legges ned eller sentraliseres som følge av at vi oppretter en større felles kommune.
Også i framtida vil det imidlertid skje strukturendringer, men det vil skje uavhengig av kommunens
størrelse. Snarere vil det antagelig bli slik at i en større kommune har en større mulighet til å
opprettholde en bestemt ønsket struktur fordi en har større økonomiske ressurser å prioritere
innenfor.
I en ny kommune vil det være sannsynlig at kvaliteten innenfor ulike tjenester kan økes. Grunnet
sterkere kommuneøkonomi vil det nemlig da lettere kunne avsettes ressurser til utviklingsarbeid og
ledelse innenfor barnehage, skole- ,helse- og omsorgssektoren og andre tjenester, f.eks også
innen barnevern og kulturområdet. Økt kvalitet vil også med sannsynlighet følge av at
rekrutteringen til ulike fagstillinger vil øke. Større og bredere fagmiljøer er attraktive.
Stedsutviklingen
I en ny kommune vil en lettere kunne avsette investeringsmidler til utvikling av de ulike sentra i en
ny kommune. Det vil bli laget en utviklingsplan for modernisering og forbedring i alle nåværende
større sentra, hvorav de største er Gjøvik by, Raufoss, Lena, Skreia, og Biri sentrum, men hvor en
naturligvis også må lage slike planer for mindre steder som for eksempel Kapp, Eina, Hunndalen
og Snertingdal.
Næringsutviklingen
Politisk vil vi kunne få en kraftfull kommune for næringsvekst. Vi har nasjonalt ledende miljøer og
bedrifter spesielt innenfor matproduksjon, industriområdet og ikt-området. Samspillet mellom disse
bedriftene og mellom dem og regionens nye universitet, NTNU i Gjøvik, vil kunne gi et sterkt og
konkurransedyktig næringsliv. Den nye kommunen vil ha stor bredde i arbeidsplasser også
innenfor handelsvirksomhet og andre tjenesteytende næringer og vil bli en betydelig kommune
innenfor skogbruk. Når de gamle kommunegrensene er visket ut, vil det allerede felles bo- og
arbeidsmarkedet kunne bli enda mer velfungerende og dynamisk. Befolkningsøkningen vil
antagelig bli sterkere.
Næringssatsingen vil bli understøttet av mange og sterke kompetansemiljøer i tillegg til
universitetet. I tillegg til et variert tilbud innenfor barnehage og grunnskole vil kommunen ha 3
videregående skoler, Fagskolen Innlandet, Innlandet vitensenter, Gjøvik internasjonale skole,
kompetansemiljøet innenfor skog på Honne og Karrieresenteret Oppland
(voksenopplæringssenteret). Det vil antagelig bli lettere å kunne prioritere flere lærlingeplasser i
den nye kommunen fordi en har større fagmiljøer og lettere kan avse ressurser til arbeid med
lærlinger.

Samferdsel, infrastruktur.
I den nye kommunen vil muliggjøre enda større kraft til å arbeide med ønskede forbedringer for vei
og jernbane. Vårt samarbeid med Stor-Oslo nord alliansen vil fortsette for å få til standardheving
og framdrift for så vel rv4 som for Gjøvikbanen. Vi vil også kunne arbeide enda mer koordinert i
forbindelse med KVU (konseptvalgutredning) Rv4 fra Lygna til Mjøsbrua. I dette arbeidet foregår
det sentrale avklaringer når det gjelder hele transportkorridoren for vei og jernbane sørover mot
Mjøsbrua, først og fremst for rv4, men også inklusive fylkesvei 33 og ulike mulige
sammenknytninger for Gjøvikbanen med Dovrebanen.
I en større kommune vil en i tillegg også ha større ressurser og sterkere fagmiljø når det gjelder
alle forhold knyttet til rent kommunale samferdselsløsninger i ulike deler av kommunen.
Demokratisk utvikling
Generelt vil en ny kommune ha større økonomiske ressurser og gi større rom for politiske
prioriteringer. I en ny og større kommune vil en imidlertid måtte få færre
kommunestyrerepresentanter enn summen for de ulike kommunene i dag. På den annen side vil
en kunne gi bedre rammebetingelser for politisk arbeid og kunne prioritere større ressurser til
utredninger og til oppfølging av politiske saker. Vi vil i den nye kommunen utvikle en ny politisk
styringsmodell som supplerer kommunestyret, f.eks i form av kommunedelsutvalg med en viss
myndighet og et budsjett for lokal samfunnsutvikling.
Forholdene til frivilligheten, herunder kultur og idrett
I en ny kommune vil frivillig arbeid kunne styrkes ved at en kan få til et bedre koordinert samarbeid
for de ulike typer frivillighet på de ulike steder i kommunen. En kan også få styrket
stillingsressursene til frivilligsentralene, eventuelt i en ny organisasjonsmodell. De mange
idrettsanleggene kan også driftes innenfor en felles modell og vi vil framstå som en betydelig
idrettskommune med svært gode anlegg for de fleste idretter. Det samme vil gjelde for kulturlivets
ulike områder.

