
3. Lokale føringer 

3.1 Kommunestyrenes vedtak juni 2014 
Kommunestyrene i Gran og Lunner kommuner har i sine møter henholdsvis 19. juni og 12. juni 

behandlet sak vedr. Kommunereform – oppstart av prosess for Gran og Lunner kommuner. Saken var 

forberedt i fellesskap og endte opp i følgende identiske vedtak i begge kommuner: 

1. Gran/Lunner kommune ønsker delta i første runde i kommunereformen med sikte på å 
avklare en mulig ny kommune på Hadeland sammen med Gran/Lunner kommune. 

 
2. Forslag til framdriftsplan, organisering og prosess for arbeidet, med utgangspunkt i 

regjeringens opplegg, legges fram for kommunestyret så tidlig som mulig kommende høst. 
 

3. Lunner kommune ønsker at Jevnaker kommune deltar i dette arbeidet og inviteres med i 

den videre prosessen. Denne invitasjonen skal ikke forsinke prosessene nevnt i punkt 1 og 2. 

Bakgrunnen for ønsket om å utrede konsekvensene av en ny kommunestruktur er i første rekke 
knyttet til hvordan dette vil innvirke på:  

 Velferdstjenester  

 Fagmiljøer 

 Ressursutnytting 

 Samfunnsutvikling og planlegging 

 Demokrati og medvirkning 

 Muligheter til å overta oppgaver fra fylkeskommune og stat. 
 

3.2 Svar på henvendelse til Jevnaker og behandling av denne. 
Henvendelse til Jevnaker ble behandlet av kommunestyret der 4. september.  
Av tilbakemeldingen som er gitt går det fram at:  

 En ny Hadelandskommune, bestående av Gran, Lunner og Jevnaker er ikke et prioritert 
utredningsalternativ fra Jevnakers side.  

 Jevnaker kommune ønsker isteden å utrede et større kommunealternativ, bestående av 
Gran, Lunner, Jevnaker, Ringerike og Hole. De henvender seg derfor til disse kommunene 
for å få svar på om dette er at alternativet som er ønskelig å utrede.  

 
Dersom alternativet over ikke får oppslutning ønsker Jevnaker kommunestyre å utrede muligheten 
for en sammenslåing av kommunene Jevnaker, Ringerike og Hole. Jevnaker kommunestyre tar sikte 
på å fatte vedtak om kommunestruktur innen juni 2016. 
 
Denne tilbakemeldingen er behandlet av kommunestyrene i lunner og Gran i møter 16. og 21. 
oktober, hvor følgende likelydende vedtak ble fattet: 
 

1. Gran/Lunner kommune takker nei til invitasjonen fra Jevnaker om å utrede en ny kommune 
bestående av Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran. Dette vurderes ikke som et 
funksjonelt samfunnsutviklingsområde.  

2. Gran/Lunner kommune ønsker å utrede om dagens ytre grenser for Gran og Lunner er en ev. 
ny kommune. Nabokommuner informeres om dette og inviteres til samarbeid om hvordan en 
slik vurdering bør gjennomføres.  

  



3.3 Invitasjon til Nittedal kommune 
Ved behandling av dette programmet i felles kommunestyremøte 30. oktober 2014 ble følgende 

vedtatt: 

Nittedal kommune inviteres med i arbeidet med å utrede en mulig ny kommune. Nittedal 
kommune gis en frist for tilbakemelding innen 1.januar 2015. 

 

Invitasjonen er oversendt i felles brev fra ordførerne i Gran og Lunner kommuner. 


