
 
 
 
Felles HTV-møte i forbindelse med «Ny kommune» 
 
Møte ble avholdt tirsdag 24. februar 2015, Gran Rådhus. 
 
Til stede:  
Finn Hvalsbråten og Else Randi Kolby (Fag.forb Gran), Karianne Gorseth 
(Tekna/Nito/Afag/Naturvit. Lunner), Kristel Nygård (UDF Gran), Hans Ivar Gustavsen 
og Lars Erik Fossheim (Fagforb. Lunner) og Jan Erik Sandhals( Bibliotekarforbundet, 
Gran) Brita (UDF Lunner) og  rådmann i Gran, Arne Skogsbakken. 
 
Meldt fravær: Brita Bollum Mala(UDF Lunner) 
 

1) ERFARINGSDELING: INNHOLD OG PROSESS SÅ LANGT OG FRAMOVER. 
Rådmann orienterte om prosessen, se eget vedlegg.  
Noen momenter: 
 

• I denne prosessen er kommunene opptatt av innbygger- og ansattmedvirkning. I 
den forbindelse har det vært ulike møter med næringsliv og organisasjoner. Det 
er også et initiativ som kalles Gjestebud hvor man inviterer innbyggere hjem til 
seg for å diskutere sammenslåing.  
Alle ansatte har fått invitasjon til å være med på Ansatt-café og det er en del som 
har meldt interesse. HTV-ere oppfordres til å delta. 
Det oppfordres til å bruke hjemmesiden og facebookside for å holde seg 
oppdatert. 

• Utredningen Demografi og økonomi er ferdig utredet og enstemmig vedtatt i 
felles kommunestyremøte. 

• Utredningen Demokrati er forsinket. Det vurderes en innbyggerundersøkelse. 
• Utredningen Samfunnsutvikling har frist 6.mars 
• Utredningen Tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en stor og viktig jobb og har 

frist 10.4.  
• Det skal lages et Fremtidsbilde. Her vil man se på bebyggelse, industri og 

kommunal tjenesteyting. Kan vi få det bedre til med et kommunesenter?Man må 
se på alle de nevnte utredningene over, samt regionalplan for Hadeland og 
Kommune- og samfunnsplanene for Lunner og Gran. 

• Kommunene har fått gode tilbakemeldinger fra fylkesmannen på prosessen, 
ansatt medvirkningen er nevnt spesielt. 

• Fylkesmannen har skaffet en god del midler til jobbing med Kommunereformen. 
Det brukes til samarbeid mellom høyskolen i Lillehammer, industrien på Raufoss 
og kommunesektoren. Våre kommuner nyter godt av det for eksempel med en 
mentor fra Innovasjonsskolen, Sintef Raufoss  ift prosessen vår. 

• Arbeidet skal være ferdig 31.mai, men arbeidet med å være opptatt av bedre 
tjenesteutvikling for innbyggerne bør fortsett om vi er en kommune eller to 
kommuner. 

 
 



 
 

2) Annet 
• Det vil komme en informasjon til alle husstander. 
• Det ble referert til et KS-skriv som heter Virksomhetsovertagelser som 

kan være av interesse. 
• Neste møte er 25.mars på Lunner rådhus kl. 13-15 

 
 

 
 
 
Referent Kristel Nygård 
Hovedtillitsvalgt-vara 
UDF Gran 
 
 
 
 
 
 
 
 


