
Kommunereform 
Gran og Lunner 

Felles kommunestyremøte 18. juni 2015 



Slik startet det 
• Kommunestyrene vedtok i juni 2014 at Gran og 

Lunner skal utrede om  de sammen skal etablere en 

ny kommune på Hadeland 

 

• Program for gjennomføringen ble vedtatt i oktober.  



Arbeidsgrupper: 

Prosjektorganisering Fase 1 
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Hvor er vi i arbeidet nå? 
• Programmet er fulgt for fase 1 

• Utredningene er skrevet og godkjent av 

kommunestyrene 

• Dagens møte handler om: 
o Anbefaling om etablering av ny kommune 

o Vedta intensjonsavtalen 

o Oppdrag om å utarbeide en plan for etablering av Hadeland 

kommune 

 

 



De fire utredningene 
• Kort om hovedinnholdet 



Demografi og økonomi 
• Det er ikke store forskjeller på sammensetning av 

befolkningen i kommunene 

• Det vil være besparelser på administrasjon som kan 

nyttes til tjenester 

• Ikke store forskjeller i forhold til økonomi, slik at dette 

ikke er til hinder for en kommunesammenslåing 



Demokrati 
• Størrelsen på en kommune er ikke avgjørende for 

hvordan demokratiet fungerer 

• I en ny kommune bør det prioriteres å involvere 

innbyggerne 

• Mer direkte styring, da antall interkommunale 

samarbeider blir redusert 

• Usikkert om en større kommune vil ha større slagkraft 

overfor sentrale myndigheter 



Samfunnsutvikling 
• Gran og Lunner har felles historie og identitet 

• En ny kommune vil kunne legge til rette for helhetlig 

samfunnsutvikling, attraktive tettsteder med boliger 

og arbeidsplasser, god jordvernpolitikk og bevaring 

av natur- og friluftsområder 

• Bedre vilkår for næringslivet 

• Justering av grenser mot andre kommuner må 

vurderes seinere 



Tjenesteyting og 
myndighetsutøvelse 

• De fleste tjenester vil ytes som i dag 

• Større fagmiljøer vil være en gevinst som gir økt 

fleksibilitet og kvalitet ved tjenesteyting og 

myndighetsutøvelse 

• Habiliteten sikres gjennom større enheter 

• Tilgjengeligheten til tjenester som blir samlokalisert vil 

av noen kunne oppleves som dårligere 



Hvordan blir innbyggerne hørt? 
 

• Rådgivende folkeavstemming 13. – 14.09.  
o nedre aldersgrense 16 år 

o også forhåndsstemming 

• Spørreundersøkelse i mai 

• Spørreundersøkelse ble gjennomført i mars  

• Folkemøter, ungdomsråd og andre møter 



Resultatene fra to 
spørreundersøkelser 

Spørreundersøkelser er gjennomført  

i mars og mai 2015  

 



For eller imot å lage én ny 
felles kommune - mars 

 

 

 

 

 

 

 

            Innbyggerundersøkelsen i mars 2015 

Gran kommune Lunner 

kommune 

Ny kommune 50 % 50 % 

Være som i dag 37 % 31 % 

Vet ikke 13 % 20 % 



Bli en del av Akershus eller  

forbli i Oppland som i dag? 
 

 

 

 

 

 

 

       
 

                      Innbyggerundersøkelsen i mars 2015 

Gran kommune Lunner kommune 

Bli en del av 

Akershus 

13 % 26 % 

Forbli i Oppland 79 % 58 % 

Vet ikke 9 % 15 % 



Innbyggerundersøkelsen 
mai 2015 

• Gjennomført av Sentio Research Norge AS 

• Utvalget var 600 personer i Gran og 450 personer i 

Lunner 

• Flertallet av de spurte har bodd mer enn 21 år i 

kommunene (tilfeldig) 

• Fordeling i forhold til utdanning er temmelig lik i 

begge kommunene (tilfeldig) 

• Forholdsvis lik fordeling på kvinner og menn 



For eller imot å lage en ny 
felles kommune 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Innbyggerundersøkelsen i mai 2015 

Ved innbyggerundersøkelsen i mars var 50% positive til 

å etablere en ny felles kommune 

Gran kommune Lunner 

kommune 

Ny kommune 52 % 57 % 

Være som i dag 32 % 27 % 

Vet ikke 16 % 16 % 



Hvor positiv er du? 
Blant de som er positive til å etablere en ny kommune 

 

 

 

 

 

 

      Innbyggerundersøkelsen i mai 2015 

 

 

Gran Lunner 

Svært positiv 46% 47% 

Noe positiv 38% 39% 

Betyr ikke spesielt 

mye 

15% 14% 



Hvor negativ er du? 
Blant de som er negative til å etablere en ny 

kommune 

 Gran Lunner 

Svært negativ 41 % 34 % 

Noe negativ 43 % 55 % 

Betyr ikke 

spesielt mye 

15 % 

 

8 % 

 

Vet ikke  

2 % 

 

3 % 



Hva er de viktigste målene for 

en ny kommune? 
Det var i stor grad sammenfallende tilbakemeldinger i 

begge kommunene 

 

• Økt kvalitet på de kommunale tjenestene 

• En mer kostnadseffektiv kommunal drift 

• Større fagmiljøer i kommunen 

• Bedre nærings- og samfunnsutvikling 



Hva tenker innbyggerne om 

tjenestene i en ny kommune 

Hvordan tror du kommunen vil løse oppgavene etter 

en sammenslåing? 

• Barnehagetilbud – som i dag 

• Helsetjenester, barnevern, pleie og omsorg, skole og 

SFO og byggesaksbehandling – som i dag, noe 

bedre 

• Tilbud innen kultur, idrett og fritid,  økonomistyring og 

næringsutvikling – bedre 

• Innbyggermedvirkning – som i dag, noe dårligere 



Betydningen av avstand 
til tjenester 

Hvor viktig er avstanden til tjenestene etter en 

sammenslåing? 

 

• Helsetjenester,  pleie og omsorg, barnehagetilbud, 

skole og SFO, tilbud innen kultur, idrett og fritid – 

svært viktig 

• Barnevern, byggesaksbehandling  – ikke viktig 

• Rådhuset - verken viktig eller uviktig 



Forholdet til Nittedal 
kommune 

Hvordan stiller du deg til en felles kommune bestående 

av Gran, Lunner og Nittedal? 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Innbyggerundersøkelsen i mai 2015 

 

Gran Lunner 

Svært negativ 37% 24% 

Ganske negativ 26% 21% 

Verken eller 18% 20% 

Ganske positivt 10% 18% 

Svært positivt 6% 15% 

Vet ikke 4% 2% 



PILOT’en Hadeland 
• Fylkesmannen i Oppland har initiert 

• «Kommunereformen som motor for utvikling og 

innovasjon i kommunene» 

• Gran og Lunner er invitert og har takket ja til å delta 

• Deltakelse er uavhengig av etablering av ny 

kommune   

• Deltakelse avgjøres i neste uke. 



Tidsplan for arbeidet 
 


