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Arbeidsområde/prosjekt Kommunereform – Arbeidsgruppe Lokaldemokrati
Møtedato
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29.03.2016 fra kl. 1200- 1400.
Gjøvik rådhus, formannskapssalen
Fra Ø.T.K: Guri Bråthen, Lene Melbye, Tove Beate S. Karlsen,
Fra V.T.K: Leif Waarum, Elin Solberg, Hege Eriksen, Arild N.
Ødegaard,
Fra GK: Bjørn Iddberg, Sissel Solum

!

Kari Røssum, Anne Bjertnæs

Tom Torkehagen, rådmenn
Elin Solberg
Sigmund Egner

Vår ref . :

Saksnr. :

Gjøvik,

!Tema:
KOMMUNEREFORM - EVNT. OPPRETTING AV KOMMUNEDELSUTVALG
!
Bakgrunn for møtet
I forbindelse med behandlingen av intensjonsavtalen ble det i kommunestyrene i Østre
Toten og Gjøvik vedtatt at representantene i forhandlingsutvalget skulle ta kontakt med
de to andre kommunene med henblikk på drøfting av de spørsmål som ikke er avklart
intensjonsavtalen, herunder navn og ordninger for utvikling av nærdemokratiet , bl.a. se
på mulighetene for etablering av kommunedelsutvalg fra 1.1.2020. Vestre Toten har ikke
tilsvarende vedtak.
På felles møte i forhandlingsutvalget 07.03.16 ble det bestemt å gi «Demokratigruppa»
fullmakt til å utrede spørsmålet om kommunedelsutvalg.
Dokumenter til møtet.
Til møtet er utsendt fra demokratigruppas leder – Elin Solberg - en PowerPoint med
oppsummering og diskusjonsunderlag med overskrift:
«Kommunedelsutvalg; hva er det?»

Til møtet har Lene Melbye(LM) kontaktet ordførerne i Nedre Eiker, Fredrikstad og
Bodø om erfaringer med kommunedelsutvalg. Basert på svar fra Fredrikstad og
Bodø la L.M. fram resultatet av denne forespørsel. Nedre Eiker hadde ikke svart.
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Drøfting
Basert på innledningene ble forskjellige aspekter knyttet til kommunedelsutvalg
drøftet. Noen stikkord/punkter fra drøftingen:
•

Klar bevissthet om hensikten med kommunedelsutvalg. Hva vil en med slike
utvalg? Tydelighet på dette er spesielt viktig.

•

Bidra til utvikling av lokaldemokratiet – flere deltar i prosesser

•

Høringsorganer i planprosesser – «fange opp» signaler /synspunkter som bringes
videre inn i prosesser.

•

Modell fra Bodø kanskje et utgangspunkt for å skissere en passende ordning.

•

Utviklingsorganer.

•

Budsjetter

•

Administrative ressurser og tilknytning

•

Medlemmer. Politisk valgte og andre fra lokalmiljøene.

•

Kobling mot den politiske side en spesiell utfordring.

•

Hvor mange kommunedelsutvalg? Skal de knyttes til skolekretser, mot de
«gamle» kommunene og f.eks. i Gjøvik mot Biri/Snertingdal eller mot
randsonene i den nye kommunen?

•

Kommunedelsutvalg mot de «gamle kommunene» vanskeligjør prosessen med å
skape /bygge opp noe nytt.

•

Overgangsordninger

•

De politiske partienes ansvar for det lokalpolitiske arbeidet og representasjon i/
fra alle deler av en ny kommune

!
Konklusjon.
Oppdraget til gruppa fra kommunestyrene var å se på mulighetene for etablering av
kommunedelsutvalg.
Gruppa viser til rapport fra arbeidsgruppa LOKALDEMOKRATI av 2. februar 2016 hvor dette
er drøftet. Konklusjonen her var at en mente at «lokaldemokratiet blir godt ivaretatt med
stor representasjon i et kommunestyre på 65 medlemmer» og at spørsmålet vurderes på

nytt i løpet av første kommunestyreperiode i den nye kommunen.
Etter drøftingene i møtet var det enstemmighet om å vise til denne konklusjonen
og at det ikke nå settes i gang arbeid med dette.

!
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ANDRE SAKER
Folkeavstemming
Innledningsvis tok Bjørn Iddberg opp spørsmålet om folkeavstemming og
viktigheten av at det brukes felles spørsmålstilling på stemmesedlene. Gjøvik har
vedtatt samme tekst som i Østre Toten og han henstilte til Vestre Toten å tilpasse
seg dette.
Det innkalles til felles valgstyremøte 5. april kl. 1500 på Lena.

!
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Innbyggerdialog. Prosesser i kommunene
• Bjørn Iddberg orienterte om opplegg for ungdomsskoler og mot rektor på
GVS.
• Ungdomsrådene må utfordres.
• Mer bruk av og mer sentral plass på hjemmesidene.
• Felles oppdatering på innbyggermøtene som skal avholdes rundt i
kommunene.
Konklusjon.
Behov for et konsoliderende møte i forhandlingsutvalgene for å
drøfte de tema/spørsmål som folk er mest opptatt av.
Møte i forhandlingsutvalget 5. april i etterkant av møte i valgstyrene.

!
SE
!!
!

