Kommunerformen 2016-2020
Referat/oppsummering fra Innbyggerdialoggruppa, ordfører Iddbergs kontor,
Mandag 14/3 kl.1300-1445
Tilstede: Leif Waarum, Elin Synnøve Solberg, Guri Bråthen, Tove Beate Skjolddal Karlsen,
Øivind Skogli, Bjørn Iddberg (kom litt seint, men gikk desto tidligere), Tom Torkehagen
Ikke møtt: Jørn Melnes
Glemt å innkalle: Anne Bjertnæs.

Bakgrunnen for møtet var å se på hva vi nå kan gjøre felles og hva vi må/vil gjøre hver for
oss i den avgjørende fasen fram mot folkeavstemningen 30/5, knyttet til dialog med
innbyggerne.

Nå må vi ut og møte innbyggerne våre, på ulike steder, på ulike
plattformer og i ulike kanaler.
Innbyggerdialoggruppa har underveis i prosessen jobbet fram ulike presentasjoner og
oppstillinger av arbeidet som er gjort fram til nå. I tillegg er det satt opp en liten meny
med tiltak og prosjekter som kan være aktuelt og ta i bruk i møte med befolkningen.
Tida som nå er til rådighet, fram til felles dag for folkeavstemning,(30/5), setter noen
begrensinger for hvilke prosjekter som kan dras i gang.
KONTAKT MOT SKOLENE

Ungdomsskolen
Siden det er bestemt at alle som fyller 16 år i løpet av 2016 skal ha stemmerett, er det
nødvendig å kople på 10 klassene på Ungdomsskolene i dialogprosessen. Hvordan dette
organiseres, avgjøres i den enkelte kommune.
Ordførerne kontakter sine skole/oppvekstledere for nærmere opplegg.
-

Skal det arrangeres felles møter for alle 10 klassene?
Skal det være skoledebatt/paneldebatt med ungdomspolitikere?
Det samme med Ordfører og kommunestyrerepresentanter,
Skal det sendes inn spørsmål på forhånd, som kan besvares i plenum?
Skal det legges opp til litt gruppearbeid?

Videregående skole
Her tas det sikte på å lage et felles opplegg, siden det her går elever på kryss og tvers av
de tre kommunene. Ordførerne kontakter rektorene og ber om forslag til datoer
innimellom tentamen, eksamen, formannskap og andre viktige møter.
Vi ser for oss et opplegge på ca. 3 timer etter lunsj. Både ungdomspolitikere og
ordførernivå må være representert.
Forslag om felles presentasjon, gruppediskusjoner og oppsummeringer. Kanskje et
myldretorg, der politikere kan sitte/stå på en slags stand, klare for spørsmål og debatt.
Her er det viktig at man finner fram til en relativt enkel og håndterlig form. Det viktigste
er å skape økt engasjement og interesse, sammen med den gode dialogen.

Folkemøter/Dialogmøter
Her har vi tidligere gått inn for 4 slike møter i hver kommune. Og det er også
foreslått på hvilke steder.
Det vil ikke være mulig å holde disse på sammenfallende datoer. Det overlates til
den enkelte kommune. Men ide er å samle dem slik at det foregår omtrent i samme
periode. To den ene uka og to i den neste.
Skulle det være mulig og ønskelig, kan jo politikere, eller andre fra
nabokommunene, bidra på møtene i en eller annen rolle.
Skulle det være mulig, kan det være god effekt i streaming/overføring av slike
møter.
Felles informasjon
Både Østre og Vestre Toten ønsker å lage informasjonsdelen lokalt. Dette for å
skape et eierforhold til tekst og framstilling, samtidig å kunne legge inn en del av
de motforestillingene som de vet kommer, og som modererer vårt Framtidsbilde.
Tom justerer den Innbyggerdialogpresentasjonen som er laget, justerer for Søndre
Land og fire kommuner og sender den over til de to andre. De klipper og limer og
lager sitt med noe derfra.
Ressurser
Av ulike årsaker kan verken Østre eller Vestre bistå med ressurser i det videre
felles kommunikasjonsarbeidet.
Det betyr i praksis at noe av det som har stått på lista tidligere, og som ikke ble
diskutert på møtet i dag, faller vekk. Som f.eks felles informasjonsbrosjyre til alle
husstander, et felles innstikk i avisen, flyers som legges på kafèbord osv.

Nå konsentreres vi oss om å samarbeide om skolemøter og folkemøter, og ellers
legger den enkelte kommune opp sin dialog selv.
Når det er gjort bestemmelser om når de fire folkemøtene skal avholdes i hver
kommune, kan det være et godt forslag å lage en felles infostart på det, kanskje i
form av en fellesannonse i TB og GB. Dette må vi i så fall komme tilbake til.
Tekst på stemmeseddel
I referatet fra forhandlingsutvalgets møte mandag 7/3, er det foreslått en tekst på
stemmesedlene som Innbyggerdialoggruppa, ønsker å endre
Vi tror ikke begrepene slå sammen og storkommune er gode.
Vi vil legge vekst på begrepet bygge en ny kommune sammen med.
Teksten koordineres før kommunestyremøtene denne uka.
Ansvar for tekst: Tove Beate SK.
Guri Bråthen kontakter Bjørn Iddberg om dette.
REF. Tom T

Liten kuriositet til slutt på møtet.
Tom T leste litt fra et referat fra et forhandlingsmøte som de fire kommunene
Gjøvik, Vardal, Biri og Snertingdalen, hadde i januar 1959. Vi var enige om at det
kunne vært et referat fra 2016.

