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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 04.11.2015 

Sak: 98/15  

 

Resultat:  

 

Arkivsak: 14/1639 

Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEREFORM - VIDERE PROSESS  

 

Behandling: 

 

Ordfører Leif Waarum orienterte innledningsvis. 

 

Ordføreren fremmet følgende forslag til medlemmer i forhandlingsutvalget: 

Ordfører, varaordfører Hege Eriksen (AP), Elin S. Solberg (H) og Arild N. Ødegård 

(SP). 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Vedtak: 

 

 

1. Vestre Toten kommune ønsker å fortsette kommunereformprosessen i tråd med 

vedtak i kommunestyret 18.06.15, sak 65/15.    

2. Det nedsettes et samlet forhandlingsutvalg fra kommunene som gis i oppdrag å 

utarbeide forslag til en intensjonsavtale som skal legges fram for 

kommunestyrene for behandling i februar 2016.  

3. Forhandlingsutvalget fra Vestre Toten kommune består av Hege Eriksen (AP), 

Elin S. Solberg (H) og Arild N. Ødegård (SP) i tillegg til ordføreren. Rådmennene 

bistår forhandlingsutvalget. En representant for de hovedtillitsvalgte i hver 

kommune inviteres til forhandlingsutvalget som observatør med talerett. 

Forhandlingsutvalget får fullmakt til å nedsette arbeidsgrupper med mandat. 

4. Intensjonsavtalen skal inneholde følgende temaer: 

 Kommunenavn, kommunevåpen og administrasjonssenter 

 Visjon og mål for ny kommune 

 Prinsipper for sammenslåingsprosessen 

 Organisering av lokaldemokrati 

 Struktur og kvalitet på tjenestetilbud 

 Samlede ressurser. Penger på bok, investeringer, skatter og avgifter, tilstand 

bygg og anlegg 
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 Samfunnsutvikling. Demografi, klima, miljø, samferdsel, arealplanlegging, 

næringsutvikling mm. 

 Arbeidsgiverpolitikk 

Forhandlingsutvalget får fullmakt til å endre innholdet i intensjonsavtalen. 

5. Forhandlingsutvalget gis i oppdrag å utarbeide et forslag til innbyggerdialog og 

innbyggermedvirkning som legges fram for kommunestyrene samtidig med 

intensjonsavtalen. Spørsmålet om kommunene skal avholde rådgivende 

folkeavstemning avgjøres av den enkelte kommune i forbindelse med 

kommunestyrets behandling av intensjonsavtalen i februar 2016. 

6. Forhandlingsutvalget gis fullmakt til å avgjøre om det skal utarbeides et 

fremtidsbilde parallelt med at det utarbeides en intensjonsavtale.  

7. Vestre Toten kommune slutter seg til framdriftsplanen som det forrige 

forhandlingsutvalget kom fram til i sitt møte 22.09, og som er gjengitt i saken. 
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