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Møtereferat
Arbeidsområde/prosjekt: [Kommunereform.]
Møtereferat fra møte i styringsgruppa for kommunereform - kommunene Vestre
Toten(VTK), Østre Toten(ØTK) og Gjøvik(GK)
Møtetid/dato:
Møtested:

07.03.16 fra kl. 1200 – 1400
Gjøvik Rådhus

Tilstede:

Fra Ø.T.K: Guri Bråthen, Aslaug Dæhlen og Kari Røssum.
Fra V.T.K: Leif Waarum, Elin Solberg, Arild N. Ødegaard og Bjørn
Fauchald
Fra GK: Bjørn Iddberg, Diann Wallin, Anne Bjertnæs og Magnus
Mathisen
Øvrige: Tom Torkehagen, Anne Britt Søreng

Ikke tilstede:

Lene Melbye, Tove Beate S. Karlsen, Hege Eriksen,
Sissel Solum

Referent:

Sigmund Egner

Vedlegg til referatet:
Neste møte:

Power-Pont presentasjon til møtet
Ikke bestemt

Vår ref . :
DSEG/15/3673-9/

Saksnr. :
15/3673

Gjøvik,
08.03.2016

Tema: FORHANDLINGSUTVALG - KOMMUNEREFORMEN

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Kommunenes vedtak
Folkeavstemming
Innbyggerdialog
Økonomi
Andre avklaringer

Behandling
1. Kommunenes vedtak
De enkelte vedtak i kommunestyrene gjennomgått. Noen ulikheter. Nærmere om
vedtakene og ulikhetene i disse framgår av vedlagte presentasjon.
2. Folkeavstemming
En rekke problemstillinger knyttet til en folkeavstemming ble gjennomgått.
Konklusjoner på de forhold som spesielt ble tatt opp:

1. Spørsmålet det skal stemmes over.
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«Skal kommunene Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik slå seg sammen
til en kommune fra 01.01.2020?»
Svaralternativ: JA eller NEI.
Navn på kommunen.
I folkeavstemmingen tas også stilling til navn på den nye kommunen.
Alternativer som legges fra og stemmes over er:



TOTEN
GJØVIK - TOTEN

Det skal lages felles stemmeseddel for kommune hvor det også som en
«overskrift» konkret skal framgå hva valget gjelder. Valgstyrene må ta
stilling til detaljene om dette.
2. Valgdag - en eller to dagers valg.
Det foreslås at DET BLIR VALG KUN EN DAG.
3. Oppnevning av valgstyre
Det foreslås at det oppnevnte forhandlingsutvalg velges til valgstyre for
folkeavstemmingen.
4. Stemmerett
Det foreslås at det gis stemmerett til alle som fyller 16 år innen utgangen av
2016.
5. Forhåndsstemmegivning/Brevavstemning
Det foreslås at perioden for forhåndsstemmegivning blir 18.05.16 – 27.05.16.
Valgstyrene må ta stilling til steder for forhåndsstemmegivning og
tidspunktene for denne herunder nærmere regel omkring brevstemming.

3. Opplegg for innbyggerdialog
Arbeidet med dette blir svært viktig. Tiltak rettet mot å få ungdommen «på
banen» må vektlegges særskilt. En rekke tiltak nevnt i diskusjonen.
I forhold særskilt innbyggerundersøkelse som foreslått av dialoggruppa er det kun
Gjøvik som har vedtak om dette.
Øvrig: nettside – oppdateringer/leserinnlegg/svar
Konklusjon: Innbyggerdialoggruppa gis mandat til å legge opp og gjennomføre det
videre arbeid – innbyggerundersøkelse gjennomføres kun i Gjøvik
4. Økonomi
I 2015 er det bevilget kr.1.1 mill. til kommunereformen samlet til alle 5
kommunene i Gjøvikregionen.

I 2016 er det gitt tilsagn om kr. 1.0 mill. til arbeidet med
kommunereformen(Nordre Land er ikke en del av tildelingen) I søknaden er
utgifter til folkeavstemming og innbyggerdialog nevnt som hovedområder for bruk
av midlene.
Det vises til vedlagte presentasjon for nærmere detaljer.
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5. Andre avklaringer
Demokrati.
Konklusjon: Demokratigruppa får fullmakt til å utrede spørsmålet om
kommunedelsutvalg
«De spørsmål som ikke er avklart».
Bl.a. drøftet muligheter for å avklare funksjoner/tjenester som kan legge til de
enkelte av dagens kommunesentra. Nevnt spesiell utfordring for Lena som ikke
har en like stor bosettingsandel som Raufoss og sentrale Gjøvik. Enighet om
ikke å sette i gang ytterligere utredningsarbeider nå.
Sammen med en rekke andre spørsmål vil dette være naturlige oppgaver å ta
stilling til for en Fellesnemd som event. må opprettes i medhold av «Lov om
fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser»
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