
Kommunereform 
Møte Østre Toten 1. desember 2015 

Dagsorden: 

• Godkjenning av arbeidsgruppenes mandater 

• Presentasjon av  

• mål og visjon       

• prinsipper for sammenslåing 

• arbeidsgiverpolitikk. 

• Oppnevne medlemmer for arbeidsgruppe «Framtidsbilder». 



Mandat arbeidsgruppe samfunnsutvikling 
 
Med utgangspunkt i SWOT-analysen for regionen, foreliggende 
kommuneplandokumenter (primært samfunnsdelen) og regionale plan- og 
strategidokumenter for samfunns- og næringsutvikling, skal arbeidsgruppen 
utrede hvordan samfunnsutviklingen blir i en sammenslått kommune: 
• Befolkningsutvikling 
• By- og tettstedsutvikling 
• Boligutvikling og arealdisponering 
• Overordnet næringsutvikling 
• Samferdsel og kommunikasjon 
• Klima, miljø og landbruk 
• Strategisk tyngde og posisjon 
• Videreføring av regionale oppgaver 



Mandat arbeidsgruppe ressurser 
 
Arbeidsgruppen skal utrede effekten av en sammenslått kommune: 
 
• Økonomisk effekt av selve sammenslåingen (inndelingstilskudd etc) 
• Driftsresultat 
• Skatt og rammetilskudd 
• Balansen (fond, eiendeler, gjeld) 
• Investeringsplaner 
• Eiendomsskatt 
• Gebyrer og betalingssatser 
• Eierskap, verdier og avkastning 
• Tilstand på veier, bygninger og anlegg (vann og avløp bl.a.)  
• Nytt inntektssystem 



Mandat arbeidsgruppe tjenester 
 
Med utgangspunkt i SWOT-analysen for regionen skal arbeidsgruppen 
utrede hvordan tjenesten vil bli i en sammenslått kommune: 
• Struktur 
• Kvalitet 
• Myndighetsutøvelse 
• Administrasjon 
• Særskilte forhold 
• Gruppen skal utrede følgende tjenester: 
• Barnehage 
• Skole, PPT 
• Pleie og omsorg 
• Helse (lege, helsestasjon) 
• Familie (barnevern, ungdom) 
• Sosial og flyktninger 
• Tekniske tjenester (vei, vann, avløp, park, oppmåling, byggesak) 
• Kultur 
• Administrasjon 



Mandat arbeidsgiverpolitikk 
 
Arbeidsgruppa skal komme med forslag overordnede ambisjoner for den 
nye kommunen som arbeidsgiver. 
 
Arbeidsgruppa skal drøfte og innstille når det gjelder nåværende ansattes 
rett (på generelt grunnlag) til stilling i den nye kommunen 



Framtidsbilde 
 

«Hvor vil vi og hvorfor vil vi dit?» 
 Fra møte 20.11.15: 

• Gruppen settes sammen med politiske og administrative medlemmer. 
Ekstern bistand til denne gruppen vurderes.   

• Det ble ikke konkludert om medlemmer i gruppa – forutsettes tatt 
stilling til i møte 01.12. 

• Forslag til medlemmer: 

• Ordførere 

• Medl. fra Samfunnsutviklingsgruppa 

• Leder ? 

• Gruppa  tar selv stilling til engasjering av ekstern ressurs  



 

 

• MÅL/visjon 

• Prinsipper for sammenslåing 

• Arbeidsgiverpolitikk 
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