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Møtereferat                                                                                                                                                              
 
Arbeidsområde/prosjekt Kommunereform – Arbeidsgruppe Lokaldemokrati 
    
Møtedato  18.01.2016 
 
Møtested  Gjøvik rådhus, formannskapet 
 
Tilstede:  Fra Ø.T.K: Guri Bråthen, Lene Melbye, Tove Beate S. Karlsen, 

Kari Røssum 
Fra V.T.K: Leif Waarum, , Elin Solberg     
Fra S.L.K: Terje Odden, Rune Selj, Erik Bjørnsveen.    
Fra GK: Bjørn Iddberg, Sissel Solum, Svein Håvard Korshavn  
 

Ikke tilstede:       Hege Eriksen, Arild N. Ødegaard  
 
 
Kopi til:  Tom Torkehagen, rådmenn 
 
Møteansvarlig:  Elin Solberg   
Referent:  Sigmund Egner 
 
Neste møte    
 
Vår ref . :  Saksnr. :  Gjøvik,  
       

                                                                                                                                                
 
Tema: KOMMUNEREFORM - ARBEIDSGRUPPE  ORGANISERING AV LOKALDEMOKRATIET 
 
Innledning 

Elin Solberg som leder av gruppen ønsket velkommen til første møte i gruppa. 
Etter kort gjennomgang av problemstillinger knyttet til temaet – gjennomgikk 
Bjørn Iddberg rapporten som er utarbeidet i Lillehammer som omhandler dette. 
 
Drøfting 
 
Politisk organisering – dagens: 

• ØT: Formannskapsmodell med 4 hovedutvalg. 29 medl. k.styret og 7 i 
formannskap/hovedutvalg. 

• VT: Formannskapsmodell med 2 hovedutvalg. 31 medl. k.styret, 9 i 
formannskap og 9 og 11 medl. i de 2 hovedutvalg.  

• SL: Formannskapsmodell med 3 faste fagkomiteer. 25 medl. kommunestyret 
og 7 i formannskapet. 

• GJ: Formannskapmodell med 4 (hoved)utvalg.45 medl. k.styret og 11 medl. i 
formannskap og utvalg 

  
Fremtidig organisering  
 
Enighet om formannskapsmodell med hovedutvalg.  
I forhold til antall medlemmer å vurdere at det i 1 evnt. 2 perioder er et relativt 
høyt antall medlemmer – f.eks. 61 evnt. 65. 
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Gruppen drøftet muligheten for innføring av «kommunal parlamentarisme» i en 
evnt. ny kommune. Enighet om dette ikke er aktuelt. 
 
Kommunedel/lokalutvalg 
Stikkord: 

• Oppgaver for denne type utvalg må vurderes. 
• Utvalgene må ha myndighet og bevilge midler til ymse tiltak.  
• Ikke lage «mini»kommunestyrer. 
• Vurdere ulike modeller utfra erfaringer i andre kommuner. 

 
Konklusjon: 
I intensjonsavtalen anbefales ikke å opprette kommunedelsutvalg i starten. 
Spørsmålet om å opprette slike tas opp etter at den nye kommunen er etablert. 
 
Politikerrollen/frikjøpsordninger 
 
I dagens kommuner er det forskjellige ordninger – mest omfattende i Gjøvik med 
frikjøpsordning for varaordfører, formannskapsmedlemmer og utvalgsledere.   
 
Stikkord fra drøftingene: 

• Dagens kommunepolitikere er nøysomme. 
• Sammenlignet ordningene i våre kommuner kontra fylkeskommunen. 
• Fremtidig rekruttering krever frikjøpsordninger 
• Skal innbyggere engasjere seg i politisk arbeide må det legg opp til 

ordninger som gir muligheter til å bruke tid til politikk 
• Innbyggerne fortjener «flinke» politikere   
• Forsiktighet i bruken av begrepet «profesjonalisering» av politikere. 
• Større kommune vil gjøre det lettere å få bedre arbeidsvilkår for politikere.  
• Ulemper kan være at politikere blir fjernere fra «folk flest» 

 
Folkeavstemming og navn på kommunen. 
 
Utenom gruppas mandat ble det en drøfting av dette. 
Forskjellige oppfatninger av spørsmålet om folkeavstemminger – de fleste så for 
seg at slike skal avholdes. 
Ut fra vedtakene i kommunestyrene skal spørsmålet avgjøres av det enkelte 
kommunestyre i sammenheng med behandlingen av intensjonsavtalen i februar. 
 
I forhold til navn ble dette kort diskutert uten noen konklusjon.   
 
 
Oppsummering 
Ut fra tidsrammen oppnevnes en arbeidsgruppe til å utarbeide forslag til rapport 
fra gruppen. Herunder også å utarbeide forslag til innhold i intensjonsavtalen 
knyttet til lokaldemokratiet.  
Arbeidsgruppas forslag sendes ut til medlemmene i forkant av styringsgruppas 
møte 26. januar.  
Medlemmer i gruppa blir:  Lene Melbye, Erik Bjørnsveen, Elin Solberg og Sissel 
Solum  
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