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Møtereferat                                                                                                                                                              
 
 
Arbeidsområde/prosjekt : Kommunereform – Arbeidsgruppe Framtidsbilde 
 
Møtedato  : 06.01.2016 
Møtested  : Vestre Toten rådhus, kommunestyresalen 
 
Tilstede  : Odden (leder), Bjørnsveen, Bøe – Søndre Land, Iddberg,  

  Bjertnæs, Torkehagen, Evensen – Gjøvik, Bråthen, Karlsen,    
  Skogli, Bollum – Østre Toten, Waarum, Ødegaard, Røstadsand –  
  Vestre Toten 

 
Kopi til  : Egner, sekretær for styringsgruppa 
 
Møteansvarlig  : Odden 
Referent  : Evensen 
 
Neste møte  : 12.januar (i etterkant av styringsgruppemøtet) – kl. 12.00 
 
Vår ref . :  Saksnr. :  Gjøvik,  
PBE/15/3883-3/ 15/3883  07.01.2016 
 
                                                                                                                                                
 
 
 
REFERAT FORRIGE MØTE – 07.12..2015 
 
Ingen merknader til referatet. 
 
Har ikke lyktes med å trekke in eksterne krefter – framtidsbildet lages derfor selv. 
 
 
RUNDT INNBYGGERDIALOG 
 
Torkehagen, leder for arbeidsgruppen Innbyggerdialog, redegjorde for status i arbeidet og 
presenterte link til/innholdet i opprettet nettside: sammengirvimer.no. Siden inneholder 
aktuell dokumentasjon og linker rundt prosessen og bl.a. muligheter for dialog. Alle 
kommunene forutsettes å legge ut linken på sine egne nettsideren. 
 
Rutine for klarering av dokumenter som legges ut avklares på styringsgruppemøtet 12.01. 
Det som skal legges ut må sendes kommunens representant i innbyggerdialoggruppa. 
 
Egen Facebookside er klar i løpet av uka. Forutsettes også linket opp fra kommunene. 
 
Det er laget brev til ungdomsskolene/ungdommene med opplegg for ønsket tilbakemelding 
fra ungdommene om bl.a. hvilke kvaliteter de unge ser for seg for å bli boende. 
 
Framtidsbilde 
 
Iddberg gjennomgikk politisk arbeidsgruppe sitt bidrag til framtidsbilde – og Evensen og 
Bollum presenterte de administrative bidragene til framtidsbildet. 
 
Det politiske framtidsbildet var vinklet mot hva en ønsker å få til – vs. det som må legges 
inn i intensjonsavtalen. Evensen sitt administrative bidrag beskrev elementer i en ønsket 
situasjon i 2030, etter eventuell kommunesammenslåing i 2020 - tematisert som i den 
avgitte rapporten fra arbeidsgruppe Samfunnsutvikling. 

http://sammengirvimer.no/


                                              2    
 
Noen synspunkter som kom fram etter presentasjonen: (…ikke fullt dekkende…) 
 
Gjøvik: 
• bør lage til ett felles framtidsbilde – ikke skille politisk/administrativt 
• bør få fram det vi får til mer av sammen enn i alternativet å være alene 
• bør vise hvilke ambisjoner vi ønsker å ha: fra å være fra bra nok til å bli bedre 
• se på muligheter for å ta mer plass - det vi kan gjøre sammen 
• attraktivitet for økt bosetting har vært vektlagt i andre kommuner 
Østre Toten 
• innbyggere og næringsliv er lite opptatt av kommunegrenser… 
Vestre Toten 
• bør få med nyanser i forhold til ensidig positivt framtidsbilde 
• innbyggerne er først og fremst opptatt av tjenestetilbudet 
• kan gjennom kompetanse og ved å jobbe smartere få et bedre tjenestetilbud 
Søndre Land: 
• fåfram oppgaver vi kan ta på oss? – vs. større styrke sammen 
 
 
 
VIDERE OPPFØLGING 
 
Framtidsbilde 
 
Bøe og Røstadsand sammenstiller og bearbeider bidragene til framtidsbildet – og eventuelt 
supplerer bildet med formuleringer knyttet til storkommunens måloppnåelse vs. de mål 
som tidligere er satt for kommunereformarbeidet - og gjennomføring av Innlandsutvalgets 
anbefalinger (ref. møtet 07.12). 
 
Sendes ut og gjennomgår videre på nytt avtalt møte i arbeidsgruppa: 
 

Tirsdag 12.januar, kl. 12.00 – etter styringsgruppemøtet samme morgen. 
 
Styringsgruppa skal behandle det endelige ferdige framtidsbildet på sitt møte 26.01. 
 
Annet 
 
Det er en utfordring er å få kommunerefomprosessen forankret i kommunestyrene 
 
Viktig at styringsgruppa avklarer møteopplegg og dokumentinnhold i forhold til det felles 
kommunestyremøtet og etterfølgende kommunestyrebehandlinger. Styringsgruppa bør lage 
et sammensydd dokument til kommunestyrene - som hele styringsgruppa stiller seg bak. 
 
Styringsgruppa må også drøfte opplegg/rammebetingelser for eventuell folkeavstemming. 
 
Intensjonsavtalen legges fram for drøfting i felles kommunestyremøte 11.02. Beslutninger 
gjøres først på det etterfølgende kommunestyremøtet - i den enkelte kommune. 
 
I forhold til fylkesmannens bestilling om også å vurdere hvordan en kommune løser sine 
oppgaver om en velger fortsette som egen kommune: besvares av de kommunene som 
eventuelt forkaster intensjonsavtalen gjennom kommunestyrebehandling. 
 


