Verbalforslag fra Frp, Høyre, Krf og Venstre til budsjettet 2018
1. Rådmannen bes utrede økonomiske, praktiske og juridiske konsekvenser av at Gjøvik
kommune ikke forholder seg til dagens arbeidsmiljølov.
Begrunnelse:
Gjøvik kommune rekrutterer i et arbeidsmarked hvor alle andre forholder seg til vedtatt
arbeidsmiljølov i Stortinget. Når Gjøvik kommune ikke forholder seg til gjeldende lovgivning
på dette området vil vi ikke konkurrere på samme vilkår som andre om de samme
menneskene. I tillegg antas det å medføre en økt arbeidsbelastning på vårt HR-apparat da
det juridiske grunnlaget for arbeidsforhold er ulikt. Det er også naturlig at kommunestyret
orienteres om de økte kostnader og de praktiske sidene ved dette.
2. Rådmannen bes urede mulighetene for å etablere en mathall i sentrum i samarbeid med
aktuelle parter, etter modell fra Ringsaker, der Mjøsanker sammen med kommunen driver
dette som en tilrettelagt arbeidsplass.
3. Rådmannen bes utrede organisering av anskaffelse og utleie av kommunale boliger som
innebærer at det etableres et supplement til Gjøvik Boligstiftelse.
Begrunnelse:
Vi ønsker større fleksibilitet i boligmarkedet også for de som ikke kommer inn på
arbeidsmarkedet ved egen hjelp, og ønsker å gi NAV og kommunen større mulighet for å
velge aktører enn kun boligstiftelsen.
4. Arbeidet med kommunikasjon og markedsføring av tilbudet om gratis kjernetid for
lavinntektsfamilier i barnehager må styrkes.
Begrunnelse:
Vi er redd det finnes flere familier i Gjøvik som ikke har mottatt eller forstått informasjon om
at de har rett på gratis kjernetid i barnehage. Dette er et viktig tiltak for å motvirke
konsekvensene av barnefattigdom og for å sikre god integrering, ikke bare for barna, men
også ved at foreldrene får mulighet til å søke annen aktivitet.
5. Rådmannen bes utarbeide en plan for hvordan Gjøvik kommune skal posisjonere seg i det
nasjonale arbeidet med datasikkerhet i kommunesektoren.
6. Rådmannen bes legge frem en sak om endret parkeringsregime for utbygging av boliger i
sentrum, basert på oppslag om SIT som ikke ønsker å legge til rette for økt bilbruk i sentrum.
7. Rådmannen bes intensivere arbeidet med å skaffe tilrettelagte arbeidsplasser og
aktivitetsplasser til mennesker i utsatte grupper, for å styrke gjennomføringen av
aktivitetsplikten og derigjennom sikre flere sosialhjelpsmottakere fra passivitet til aktivitet.
Begrunnelse:
Sammenliknet med eks. Lillehammer kommune har Gjøvik store utgifter til sosialhjelp. Vi
ønsker et større fokus på aktivitetsplikten slik at denne kan gi flere mulighet til å komme inn i
lønnet arbeid. For å få det til er det viktig med en stor bredde av tilbud og vi mener det er
mer å hente på å øke denne bredden i Gjøvik.

8. Rådmannen bes legge frem en sak som stimulerer til økt handel og flere arbeidsplasser i
sentrum gjennom omlegging av løsning for parkeringsavgifter.
Begrunnelse:
Dagens løsning med parkeringsavgifter innebærer en diskriminering av sentrum som
handelsområde og for arbeidsplasser. Dagens regler og avgrensning for parkeringsavgifter
bør derfor vurderes på ny i lys av ønsket om en aktiv politikk som stimulerer til utvikling av
sentrum.
9. Rådmannen bes intensivere / påbegynne "Stedsutvikling i Hunndalen" og synliggjøre hvordan
dette kan gi Hunndalen et løft.
Begrunnelse:
Hunndalen er en stor og viktig bydel i Gjøvik som ofte kan bli litt «glemt» når vi snakker om
stedsutvikling. Vi mener det er viktig at også denne bydelen får et eget prosjekt.
10. Rådmannen bes legge frem en sak om kostnaden ved å flytte Kommunestyremøtene fra
kveldstid til dagmøter basert på hva tap av arbeidsfortjeneste reelt sett koster. Mange i
kommunestyret jobber ikke, og mange jobber ikke nødvendigvis dagtid.
11. Rådmannen bes legge frem en sak om mikroplast i Mjøsa og hvordan dette påvirker påvirker
drikkevannet vårt.
Begrunnelse:
Mjøsa er en viktig drikkevannsressurs og med det stadig økende problemet med plastavfall er
det viktig at vi får kunnskap om hvordan dette påvirker kvaliteten på drikkevannet og evt. Får
oversikt over hvilke tiltak som bør iverksettes for å sikre at Mjøsa forblir den ressursen den er
i dag.
12. Rådmannen bes fremlegge en sak med synliggjøring av alle kommunens tiltak for å hjelpe
fattige barn i kommunen
13. Rådmannen bes fremlegge en sak om hvordan fattige barn kan være med på minst en
fritidsaktivitet uavhengig av foreldrenes økonomi.
Begrunnelse:
Stadig har vi lest i lokale medier og fått orienteringer om at Gjøvik har en relativt stor
utfordring med et stort antall barn som lever i fattigdom. Hvilke tiltak er i dag iverksatt og ser
vi noen nye tiltak som kan sikre disse barnas deltakelse i fritidsaktiviteter og andre viktige
sosiale aktiviteter for barn.

