
5 Utredninger 

 
Det vesentlige av utredningsarbeidet vil bli gjort av arbeidsgrupper bemannet med representanter 
fra de to kommunene. 

Verktøyet NY KOMMUNE, som er utarbeidet av KMD vil bli benyttet. Gjennom dette vil en få oversikt 
over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk for kommunene. Variablene i NY KOMMUNE er valgt ut 

på bakgrunn av hva som har vært vanlig å se på i tidligere utredninger av kommunesammenslåinger.   
I tillegg til NY KOMMUNE vil kommuneplaner og Fylkesmannens kommunebilder bli benytte.   

 
Temaene vi har valgt å utrede bygger i stor grad på anbefalingene som er gitt i departementets 

veileder. I tillegg har en tatt hensyn til de innspillene som kom på felles gruppeledermøte 9. okt.  
Departementet veileder, og de samfunnsmessige hensyn og kriterier, som er presentert i 

meldingsdelen til kommuneproposisjonen for 2015, vil også være sentrale utgangspunkt for 
utredningsarbeidet.   

 
Det er viktig at vi finner det riktige nivået på utredningene.  Mange detaljer kan være interessante 

å undersøke, men gir ikke nødvendigvis et bedre beslutningsgrunnlag.  
Prosjektgruppa og arbeidsgruppene må derfor hele tiden ha for øye hva som er relevante 

opplysninger for å treffe en beslutning om å etablere en ny kommune. En viktig grunn til at 
Telemarksforsking er knyttet til arbeidet er at de skal bidra med råd om hva som er fornuftig 
avgrensning av arbeidet og gi anbefaling om hva som vurderes som tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. 

 
Utredningene skal ikke være på mer enn 10 sider pr tema. Unntaket fra dette er arbeidet med 

temaet Tjenesteyting og myndighetsutøvelse. Dette temaet er omfattende og utredningen her kan 
være på inntil 20 sider.  

 
Arbeidsform og bemanning: 

For de fleste temaene vil det være naturlig å starte med å skaffe seg en oversikt over situasjonen 
slik den er i de to kommunene i dag. 

Siste delen av utredningene bør konsentrere seg om de muligheter og utfordringer en ny kommune 
vil medføre. 

Det legges opp til at arbeidet med temaene økonomi/befolkningsutvikling, tjenester og forvaltning 
og samfunnsutvikling, gjennomføres av arbeidsgrupper som er administrativt bemannet.  

I arbeidsgruppen for demokrati vil det være nødvendig med tydelig politisk deltakelse. 
Framtidsbildet utarbeides av prosjektgruppa. Etter som arbeidet med framtidsbildet utvikles må de 

andre arbeidsgruppene informeres og involveres.  
Arbeidsgruppene vil normalt bestå av to fagpersoner fra hver kommune oppnevnt av rådmennene. 

Gruppeleder kommer i tillegg.  
Arbeidsgruppen om demokrati skiller seg fra dette og blir større. 

Arbeidsgruppene konstituerer seg selv. Fagpersoner, med spesiell kompetanse, vil bli knyttet til 
arbeidsgruppene etter behov.  

 

 
 

5.1 Framtidsbildet. 

Det vil være viktig at ikke all energi går med til temautredninger. Vel så viktig vil det være å ha 
fokus på framtidige utfordringer og utviklingsmuligheter. Hva vil vi oppnå gjennom å bli en mer 

«robust kommune, som samsvarer bedre med eksisterende bo- og arbeidsmarked», slik regjeringen 
legger opp til. 

Hva er vårt framtidsbilde for det område Lunner og Gran kommuner i dag utgjør? 
 

 



 

 

5.2 Demografi 

 

 

 

 

5.3 Økonomi 

Det økonomiske fundamentet er viktig i forhold til hvordan Gran kommune og Lunner kommune kan 

bygge en ny kommune som oppfyller kriteriene ekspertutvalget la til grunn for en ny 
kommuneinndeling. Finansieringsevna sier noe om kommunens evne til å levere et tilstrekkelig 

omfang av tjenester og håndtere uventa utgifter og svingninger i utgiftene. 
Siden regjeringa har varslet nytt inntektssystem for kommunene fra 2016, bør arbeidet 

gjennomføres i en enkel og begrenset form. 
Dersom en vurderer å etablere en større kommune, er det også forventninger om at dette skal gi 

stordriftsfordeler med tilhørende kostnadseffektivitet. 
 

 
  

I arbeidet med framtidsbildet vil en ta utgangspunkt i følgende problemstillinger: 

 Hva er målene med arbeidet – hvorfor gjør vi dette? 

 Hva skal være kjennetegnet ved en ny kommune.? 

 Beskrive utviklingen i et 20-30 års perspektiv i området som omfattes av Gran og Lunner 
i dag. Hva er framtidsbildene/visjonene våre? Flere scenarier kan være aktuelt.  

 Hva kreves for å realisere disse scenariene? 
 

Framtidsbildet som skapes gjennom dette arbeidet vil danne fundamentet i den 
intensjonsavtalen som skal utvikles og legges fram for kommunestyrene i juni 2015.  

Intensjonsavtalen må i tillegg bygges ut med viktige konklusjoner fra de andre 
temautredningene. 

  

Demografi er et gjennomgående tema som påvirker de øvrige temaene. Følgende bør som et 

minimum kartlegges/sammenstilles: 

 Befolkningssammensetning og – framskrivninger i dagens kommuner? 

 Resultater fra Folkehelseundersøkelsen for Gran og Lunner kommuner 

 Bosettingsmønster 

Når det gjelder arbeidet med økonomiske konsekvensene vil en ta utgangspunkt i følgende 

problemstillinger: 

 Hva er situasjonen i kommunene når det gjelder økonomiske nøkkeltall? 
Balansegjennomgang vil være det viktigste 

 Hvordan vil rammeoverføringene påvirkes dersom Gran kommune og Lunner kommune 
etablerer en ny kommune?  

Tall hentes gjennom bruk av NY KOMMUNE. 

 Hva er innsparingspotensialet i forhold til administrasjonskostnader? 

 Hva vil det å etablere en ny kommune innebære i forhold til eiendomsskatt, kommunale 
avgifter og gebyrer? 

 Vil en større organisasjon medføre mer byråkrati? 

 



5.4 Tjenesteyting og myndighetsutøvelse 

Tjenesteproduksjonen har ulike dimensjoner, - det være seg kvalitet, tilpasning til innbyggernes 
behov og effektivitet. Innbyggerne har økende forventninger til de kommunale tjenestene og 

statlige krav fører til økt behov for kompetanse og kvalifikasjoner i kommunene.  
Lunner kommune og Gran kommune har i dag en rekke interkommunale samarbeider. Noen av 

samarbeidene er også med andre kommuner, da særlig Jevnaker kommune.  Vedlegg 11.2 viser en 
oversikt over de interkommunale samarbeidene. 

 
Kommunesektoren er i mange sammenhenger tillagt myndighetsutøvelse. Kommunens 
tjenesteproduksjon omfatter en rekke oppgaver som i hovedsak er regulert gjennom kommuneloven 

og ulike særlover. Disse lovene pålegger kommunene å yte bestemte tjenester eller de går ut på å 
gi kommunene myndighet til å sette i verk påbud eller forbud, gi tillatelser, godkjenninger eller 

dispensasjoner. Både i forhold til tjenesteyting og myndighetsutøvelse er rettssikkerhet og 
likeverdig behandling viktige element i forholdet mellom kommunen og innbyggerne. 

 

 

 

 

Utredningsarbeidet vil ta utgangspunkt i følgende problemstilling: 

 
Tjenesteyting: 

 Hva er sterke og svake sider ved de kommunene som tjenesteyter i dag?  

 Hvilke utfordringer har kommunene når det gjelder kompetanse, spesialisering og 

rekruttering?  

 Hva er utfordringene i forhold til forventet demografisk utvikling fram mot 2040?  

 Hva er erfaringene med interkommunalt tjenestesamarbeid? 

 På hvilken måte kan en ny kommune skape et bedre tjenestetilbud? 

 Hva vil det etablering av en større kommune ha å si for innbyggernes tilgjengelighet og 

nærhet til 
de ulike tjenestene? 

 I en større kommune vil mange få lenger avstand til kommunesenteret. Hva vil det bety 
for tilgang til tjenester? 

 Vil en større og mer kompleks organisasjon gjøre det vanskeligere å finne fram til «rette 

vedkommende»? 
 

Myndighetsutøvelse: 

 Skaper mangel på kapasitet og kompetanse utfordringer for myndighetsutøvelsen i de to 

kommunene i dag?  

 Hva er omfanget av klager, og hvordan fordeler disse seg på kommunene og de ulike 
forvaltningsområder?  

 Hvordan er saksbehandlingstidene? 

  Kartlegge praksis i forhold til dispensasjoner og delegering  

 Har kommunen gode rutiner og systemer for myndighetsutøvelse? Hvilke utfordringer er 
avdekket gjennom statlige tilsyn? 

 I hvilken grad er det problemer med habilitet, og hvilke utfordringer skaper dette?  

 Muligheter for å etablere gode systemer for egenkontroll. 
 Vil større avstand og mindre lokalkunnskap hos kommunal myndighet skape problemer?  

 Vil det bli vanskeligere å finne «rette vedkommende» i en sak, og vil beslutningsfatteren 
bli mindre tilgjengelig? 

 Vil det bli mer tidkrevende for den enkelte å legge fram «sin sak» for rette 

vedkommende? 
 Vil rapporterings- og beslutningsgang bli lengre og mer tungrodd?   

 Hvordan kan etablering av en større kommune påvirke kommunens som myndighetsutøver?  

Jf. punktene over. 



5.5 Samfunnsutvikling 

Kommunene spiller en sentral rolle i å skape en helhetlig utvikling av lokalsamfunnet og gode 

levekår for innbyggerne. En viktig målsetting ved å etablere en ny kommune, er å få en mer 

handlekraftig kommunesom kan spille en større rolle som både lokal og regional samfunnsutvikler. 

Dette er blant annet avhengig av kommunens evne til å drive god og effektiv planlegging og 

muligheter for aktiv oppfølging av dette arbeidet. Dette krever tilstrekkelig kompetanse og 

ressurser både til arealplanlegging, næringsarbeid, kulturtiltak, nettverksbygging og etablering av 

gode partnerskap. 

 

 

  

Utredningsarbeidet tar utgangspunkt i følgende problemstillinger: 
 

 Lokal tilhørighet, identitet og kultur/historie 

 Kartlegging av inn- og utpendlingsmønster. 

 Hva kjennetegner næringsutviklingen, innovasjon og utvikling i kommunene og hva er 
utfordringene? 

 I hvilken grad kan en ny kommune føre til at kommunene spiller en sterkere og mer 

slagkraftig rolle som utviklingsaktør? 

 I hvilken grad kan en ny kommune føre til mer helhetlig og langsiktig planlegging og 

utvikling? 

 Behov for justering av grenser mot andre kommuner. 
Vedtak om dette fattes av kommunestyrene i egen sak men følges opp av arbeidsgruppe 

for samfunnsutvikling. 

 Betydningen av bompenger på ny rv4? 

Kontakt mot dep. med utgangspunkt i stortingets vedtak.  

 I hvilken grad vil en større kommune overkjøre lokale ønsker og behov? 

 Vil etablering av en større kommune få konsekvenser for klima og miljø? 

 Det utredes hvilken region en mulig ny kommune skal tilhøre i fremtiden. 



5.6 Demokrati 

Kommunestrukturen må ivareta hensynet til demokrati og deltakelse. Et godt lokaldemokrati 

handler om nærhet, engasjement og deltakelse blant innbyggerne, politisk handlingsrom og reell 

påvirkningsmuligheter i forhold til samfunnsutviklingen. Dette bidrar til å skape tillit og legitimitet i 

forhold til den offentlige forvaltningen. Det er i første rekke kommunestyrerepresentantene som 

gjennom ansvar, myndighet, kunnskap, eierskap og handlingsrom utgjør dette lokaldemokratiet.  

 

 

Utredningsarbeidet vil at utgangspunkt i følgende problemstillinger:  

 
 

 Hvordan er lokaldemokratiet organisert i dag?  

 Hvordan er aktiviteten i partiorganisasjonene og rekrutteringen og engasjementet for å 
drive politisk arbeid?  

 Hvordan er valgdeltakelsen? 

 I hvilken grad opplever en at kommunene har tyngde og får gjennomslag hos overordnet 

myndighet? 

 Hvordan er det politiske samarbeidet på tvers av kommunegrensene? 

Bl.a. om regionråd og interkommunalt samarbeid sett i et demokratiperspektiv. 

 I hvilken grad kan etablering av en kommune bidra til mer helhetlig og direkte styring av 
utviklingen.  

 En kommunesammenslåing vil som regel gi færre kommunestyrerepresentanter enn for de 

tidligere kommunene samlet. Hvordan kan en likevel klare å: 
- ivareta ombudsrollen. 

- få innbyggermedvirkning i beslutningsprosessen 
- rekruttere gode politikere. 

 Hvordan vil en større kommune påvirke det lokale engasjementet? 

 Hvordan vil større avstand fra den enkelte til politikeren/beslutningstakeren påvirke 
oppslutningen om lokaldemokratiet? 

 Vil den valgte representanten fortsatt bli oppfattet som «en av oss»? 
 

Denne arbeidsgruppen vil legge fram forslag til hvordan innbyggerne skal høres. Styringsgruppa vil 
ta stilling til dette og oversende anbefaling til kommunestyrene i løpet av vinteren.  

Departementet har i veilederen sagt at de vil utarbeide forslag til opplegg for 
innbyggerundersøkelsen som kommunene ev. kan bruke i høring av innbyggerne. 

 

 
 
 

 

  

 Hva er fordeler og ulemper for lokaldemokratiet ved å etablere en ny kommune.  

 


