
Velkommen 
Møter for ansatte  

i Gran og Lunner kommuner 

8. og 9. desember 2014 



Hvorfor er vi her? 
• Vi vil informere  

o om kommunereformen  

o om utredningen vi er i gang med i Gran og Lunner  

• Vi vil høre hva dere synes  
o er viktig i denne utredningen 

o hva som er viktig for deg  

o for kommende generasjoner   

 



Program 
• Kommunereformen – hva handler det om?  

• Gran og Lunner – hva er vi i gang med? 

• Medbestemmelse  

• Hva er ledere og medarbeideres rolle i 

utredningsfasen?  

• Hva mener du? 

• Avslutning 

 

 



Hva er vi gang med? 

Vi skaper framtida sammen 

 



Hva er vi gang med? 
Vi ønsker 

gode 
kommunale 
tjenester for 
kommende 

generasjoner 



Skal Gran og Lunner kommuner 

lage én ny kommune på Hadeland? 



Kommunereformen – 
hva handler det om?  

 



Sundvolden-erklæringen: 
• ”Det gjennomføres en kommunereform hvor det 

sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i 

perioden. 

 

• Regjeringen vil foreta en gjennomgang av 

oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene 

og staten med sikte på å gi mer makt og 

myndighet til mer robuste kommuner.” 



Regjeringens mål for 
kommunereformen 

• Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere 

oppgaver 

• Tilby gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

• Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

• Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 



Regjeringens begrunnelse 
• Befolkningsutvikling 

• Sentralisering 

• Manglende samsvar mellom kommunegrenser og 

bo- og arbeidsmarkedsregioner 

• Mange og viktige oppgaver stiller økte krav til 

kapasitet og kompetanse 

• Utfordringer for lokaldemokratiet 



Hva har Stortinget 
vedtatt? 

• Enige om behov for en 

kommunestrukturendring  

• At kommunene starter prosesser for å 

vurdere sammenslåing med god involvering 

av innbyggere, organisasjoner og ansatte 

• Ikke stille absolutt krav til innbyggertall 

• Unntak fra frivillighetsprinsippet i «helt 

spesielle situasjoner»  

 



 

Og hva hvis vi 
sier nei? 



Hva er vedtatt? 
• Gran/Lunner kommune ønsker å delta i første runde 

i kommunereformen med sikte på å avklare en 

mulig ny kommune på Hadeland     

  (Kommunestyrene i juni 2014) 

• Program for prosess, organisering og framdrift for 

kommunereformen, fase 1 og 2, vedtas  
   (Felles kommunestyremøte 30. oktober i år) 

 



2014 2015 

Kommunereform- prosess 
Fase 1 

Utrede konsekvenser 

Fase 2 

Debatt og valg 
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Medbestemmelse 
og involvering 

Hovedtillitsvalgte  

Hans Ivar Gustavsen, Lunner og  

Finn Hvalsbråthen, Gran  



Samarbeid 
• De tillitsvalgte er representanter overfor 

arbeidsgiver.  

• Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett 
og plikt til a ̊ gjøre sitt beste for a ̊ skape et godt 

samarbeid i hele kommunen og pa ̊ den enkelte 

arbeidsplass.  

 



Former for 
medbestemmelse  

• Medbestemmelse utøves ved representasjon i 

lovbestemte og andre utvalg og gjennom 

ordningen med tillitsvalgte.  

• Partene skal som hovedregel være representert i ad 
hoc-utvalg o.l. som utreder administrative spørsma ̊l.  

 



Omstilling og utvikling  
• Skal gi innbyggerne  

o best mulig service 

o høyest mulig kvalitet og forbedret faglig standard pa ̊ tjenestene ved riktig 

bruk av økonomiske, menneskelige og politiske ressurser.  

• Skal ta utgangspunkt i virksomhetens behov for 

utvikling  

• Skal medvirke til a ̊ gjøre offentlig virksomhet 

konkurransedyktig   

• Skal ta et medansvar for videreutvikling av 

virksomheten.  

 



Omorganisering 
• Arbeidsgiver skal sa ̊ tidlig som mulig informere, 

drøfte og ta de tillitsvalgte med pa ̊ ra ̊d om 
o omorganisering/omlegging av driften  

o rasjonalisering/driftsinnskrenkning som kan fa ̊ sysselsettingsmessige 

konsekvenser  

o informasjonsprosedyrer, sammensetningen av ad hoc-grupper, 

bestemmelser om tidsplan, prosedyrer ved nedbemanning/oppsigelse, 

prosedyrer ved utlysing/kunngjøring av nye stillinger og mulige alternative 

løsningsmodeller ved avgang 



 

Kommunal samhandling og 

interkommunalt samarbeid 
• skal de berørte parter tidligst mulig oppta drøftinger 

om tillitsvalgtordningen og hvordan de ansattes 

medbestemmelse skal ivaretas. 



Skal Gran og Lunner kommuner 

lage én ny kommune på Hadeland? 



Arbeidsgrupper
: 

Prosjektorganisering Fase 1 

Styringsgruppe 
Fra Gran og Lunner: 

Gruppeledere 
Ordfører og varaordfører 

Hovedtillitsvalgte 

Prosjektgruppe 
Prosjektleder: KS 

Fra Lunner og Gran: 
Ordfører og Rådmann 

Hovedtillitsvalgt 
Fylkesmann 

Rådmann/ 
Prosjektleder 

Økonomi/ 
demografi 

Tjenester og 
myndighetsutøvelse 

Demokrati 

Samfunnsutvikling 

Telemarksforsking 
Stab: 

Fag/info 

Prosjekteier 
Gran og Lunner 
Kommunestyret 

 
30.10.14,  

19.02., 19.03., 07.05. 
og 18.06.15 

 

14. dag 

27.11. Lunner 
05.02. Gran 
12.03. Lunner 
23.04. Gran 
20.05. Lunner 



Styringsgruppa 
Knut Lehre, Ordfører Gran  
Harald Tyrdal, Ordfører Lunner  

Anne Marte Skari, Senterpartiet og 
varaordfører Gran  
Halvor Bratlie, Varaordfører Lunner  
Tine Øverlien, Arbeiderpartiet Gran  
Hege Bogfjellmo, Arbeiderpartiet 
Lunner  

Øyvind Kvernvold Myhre, Bygdelista 
Gran  
Magnus Ofstad, Fremskrittspartiet 
Lunner Gunnar Schultz, 
Fremskrittspartiet Gran  
  

  
Rune Meier, Høyre Gran  
Bjørn Haugen Morstad, Høyre Lunner  
Trygve Brandrud, Senterpartiet Lunner  

Allan B. Andersson, SV Gran  
Mari Svenbalrud, SV Lunner  

Ole Dæhlen, Venstre Gran  
Ulf Rogneby, Venstre Lunner  
Malin Bergseth, Hovedtillitsvalgt Gran  
Hans Ivar Gustavsen, Hovedtillitsvalgt 
Lunner  
Else Randi Kolby, Hovedtillitsvalgt Gran  

Brita B. Mala, Hovedtillitsvalgt Lunner 
 
 



Prosjektgruppa 
• Harald Tyrdal, ordfører Lunner  

• Knut Lehre, ordfører Gran  

• Tore M. Andresen, rådmann Lunner  

• Arne Skogsbakken, rådmann Gran  

• Eli Blakstad, Fylkesmannen i Oppland  

• Hans Ivar Gustavsen, hovedtillitsvalgt Lunner  

• Finn Hvalsbråthen, hovedtillitsvalgt Gran  

• Arild Sørum Stana, prosjektleder fra KS-Konsulent  



Hvem deltar i arbeidsgruppene? 

Økonomi og demografi 
• Maria Rosenberg Controller, Lunner 

• Ole Øystein Larsen Rådgiver arbeidsgiver, 

Lunner 

• Morten Gausen Økonomisjef, Gran 

• Leif Arne Vesteraas Samfunnsutviklingssjef, 

Gran 

• Saksbehandler for arbeidsgruppa: Edvin 

Straume, Gran kommune 



 
Hvem deltar i 

arbeidsgruppene? Demokrati 
• Harald Tyrdal ordfører, Lunner  

• Knut Magnar Lehre ordfører, Gran  

• Anne Marte Skari varaordfører, Gran  

• Halvor Bratlie varaordfører, Lunner  

• Rune Meier kommunestyrerepresentant opposisjonsparti, 
Gran  

• Ulf Rogneby kommunestyrerepresentant 
opposisjonsparti, Lunner  

• Jenny Hemstad fagleder/utviklingskoordinator, Lunner  

• Kirsten Jåvold Hagen informasjonssjef, Gran  

• Saksbehandler for arbeidsgruppa: Anne Grønvold, 
Lunner  



 

Hvem deltar i arbeidsgruppene? 

Samfunnsutvikling 
• Gunn Elin Rudi Leder Arealforvaltning, Lunner  

• Ole Dæhlen Bo- og næringsrådgiver, Lunner  

• Øyvind Sørlie Samfunnsplanlegger, Gran  

• Trygve Rognstad Teknisk sjef, Gran  

• Saksbehandler for arbeidsgruppa: Edvin Straume, 

Gran kommune  



 

Hvem deltar i arbeidsgruppene? 

Tjenesteyting og myndighetsutøvelse 
• Henning Antonsen, grunnskolesjef, Gran  

• Tone Reidem, helse- og omsorgssjef, Gran  

• Bente Rudrud, kommunalsjef, Lunner  

• Janicke Brechan, leder Familie og oppvekst, Lunner  

• Saksbehandler for arbeidsgruppa: Anne Grønvold, 

Lunner kommune  



 

Hva er ledere og medarbeideres 

rolle i utredningsfase?  
• Prosessen er for å trygge svaret vi kommer til 

• Medvirkningen vil vi jobbe videre med 
o Ansatte er i arbeidsgruppene 

o Tillitsvalgte både i SG og PG 

• Vi utvikler oss for dagene som kommer,  

«Vi i Gran», «vi Lea’n i Lunner» 

• Delta: gjør prosessen god, innholdet klokt 

• Hektisk, det er straks 17. mai, vi vil merke det… 



Hva mener du? 
Innledning ved  

prosjektleder Arild S Stana 



Skal Gran og Lunner kommuner 

lage én ny kommune på Hadeland? 



Hva mener du? 



Tjenester til innbyggerne 



Samfunnsutvikling 



Lokaldemokrati 



Hvor mange og hvor 
gamle? 



Hva kan det koste? 



Hva er viktig for deg som 
ansatt at blir vurdert i 

utredningen?  



Vil du følge med? 
• Følg med på hjemmesiden 

 

 

 

• www.lunner.kommune.no/kommunereform 

• www.gran.kommune.no/kommunereform 

 

 

 

http://nykommunevurdering.wordpress.com/program-fase-1-og-2/
http://nykommunevurdering.wordpress.com/program-fase-1-og-2/
http://nykommunevurdering.wordpress.com/program-fase-1-og-2/
http://www.lunner.kommune.no/kommunereform
http://www.gran.kommune.no/kommunereform


Vil du si mer? 
• Følg prosjektet på FaceBook   

• Følg med på interne nettsider 

• Ta det opp på din arbeidsplass 

• Gi innspill til din leder 

• Gi innspill til din tillitsvalgt 

• Til medlemmer av arbeidsgruppene 

 

 



  

Delta i debatten! 


