
Program for Kommunereform fase 1 og fase 2 Side 1 
Ver. 2014.09.23 

 

 

GRAN KOMMUNE LUNNER KOMMUNE 

 

Program for 

prosess, organisering og framdrift 

Kommunereform  

Fase 1 og Fase 2 

 

 



Program for Kommunereform fase 1 og fase 2 Side 2 
Ver. 2014.09.23 

Innhold 
1 Innledning ........................................................................................................................................ 4 

2 Sentrale føringer .............................................................................................................................. 4 

2.1 Stortingets oppdrag ................................................................................................................. 4 

2.2 Kriterier for god kommunestruktur ......................................................................................... 5 

3 Lokale føringer ................................................................................................................................. 6 

3.1 Kommunestyrenes vedtak juni 2014 ....................................................................................... 6 

3.2 Svar på henvendelse til Jevnaker og behandling av denne. .................................................... 6 

4 Kommunenes oppgaver .................................................................................................................. 7 

4.1 Tjenesteyting ........................................................................................................................... 7 

4.2 Myndighetsutøvelse ................................................................................................................ 7 

4.3 Samfunnsutvikling ................................................................................................................... 8 

4.4 Demokrati ................................................................................................................................ 8 

5 Utredninger ..................................................................................................................................... 9 

5.1 Framtidsbildet. ...................................................................................................................... 10 

5.2 Demografi .............................................................................................................................. 10 

5.3 Økonomi ................................................................................................................................ 10 

5.4 Tjenesteyting og myndighetsutøvelse ................................................................................... 11 

5.5 Samfunnsutvikling ................................................................................................................. 12 

5.6 Demokrati .............................................................................................................................. 13 

6 Kritiske suksessfaktorer ................................................................................................................. 14 

7 Informasjon, kommunikasjon og medvirkning .............................................................................. 15 

7.1 Mål for kommunikasjonen .................................................................................................... 15 

7.3 Målgrupper og kanaler ................................................................................................................ 15 

7.4 Informasjon og medvirkning: Om planlegging og gjennomføring av informasjon og medvirkning

 16 

7.4.2 Innbyggerinvolvering ............................................................................................................ 16 

7.4.3 Ansattes deltakelse .............................................................................................................. 17 

7.5 Kommunikasjonsplan .................................................................................................................. 17 

7.5.1 Kommunikasjonsplan for november og desember .............................................................. 18 

8 Organisering .................................................................................................................................. 19 

9 Ressurser ....................................................................................................................................... 20 

9.1 Budsjett ................................................................................................................................. 20 

10 Framdriftsplan ........................................................................................................................... 21 



Program for Kommunereform fase 1 og fase 2 Side 3 
Ver. 2014.09.23 

11 Vedlegg ...................................................................................................................................... 22 

11.1 K-sak Gran og Lunner juni 2014............................................................................................. 22 

11.2 Oversikt over interkommunale samarbeider ........................................................................ 29 

 

  



Program for Kommunereform fase 1 og fase 2 Side 4 
Ver. 2014.09.23 

1 Innledning 
Kommunestyrene i Gran og Lunner fattet i juni 2014 likelydende vedtak om å igangsette utredning 
med sikte på å avklare om kommunene sammen skulle etablere en ny kommune på Hadeland. 
Kommunestyrenes vedtak var både en følge av Stortingets invitasjon til å delta i Kommunereform og 
et lokalt ønske om å vurdere om Gran og Lunner kommuner sammen vil bli en kommune som sikrer 
innbyggerne gode og likeverdige tjenester både nå og i framtida.  Sentralt i disse vurderingene er 
også ivaretakelsen av et godt lokaldemokrati, noe som er grunnleggende for en kommunes 
legitimitet, og mulighetene for å realisere en ønsket samfunnsutvikling på Hadeland. Kommunene 
har i dag ønsker om å være kommuner i vekst, og da er det av interesse å se hvilke mulighet for vekst 
og utvikling en ny kommune kan ha. 
 
Dette er et stort spørsmål og en viktig avgjørelse. At prosessen fram til beslutning er både forutsigbar 
og skaper rom for medvirkning er viktig. Dette gjelder både blant innbyggere, politikere og ansatte. 
Dette programmet er en beskrivelse av denne prosessen. 
 

2 Sentrale føringer 

2.1 Stortingets oppdrag 

Stortinget vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Målet er større, mer 
robuste kommuner med økt makt og myndighet. 
 
Alle landets kommuner er invitert til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er 
aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Fylkesmannen, i samarbeid med KS, bidrar til å 
gjennomføre de regionale prosessene. 
 
Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen. Færre og større 
kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre 
muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. 
Som et generelt prinsipp skal reformen legge grunnlaget for at alle kommuner kan løse sine 
lovpålagte oppgaver selv. 
 
Stortinget har følgende mål for reformen: 

 Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne 
 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 
 Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 
 Styrket lokaldemokrati 

 
Kommunereformen er en velferdsreform. Den skal handle om bedre velferdstjenester der folk bor, 
nå og i fremtiden; gode skoler, pleie og omsorg når vi blir eldre, trygge barnehager for barna våre. 
Den skal også handle om hva som skal til for å ta vare på de innbyggerne som trenger det aller mest: 
Barn som trenger barnevernet, rusavhengige, mennesker med psykiske helseutfordringer og de som 
faller utenfor.  
Reformen handler også om en bedre organisering i områder der både innbyggere og næringsliv 
daglig krysser flere kommunegrenser, og der større kommuner vil kunne gi en mer helhetlig og god 
planlegging til det beste for innbyggerne. 
 
Regjeringen tar sikte på å legge fram et samlet forslag om hvilke oppgaver som kan overføres til 
større og mer robuste kommuner våren 2015. Stortinget vil dermed ha behandlet forslaget om nye 
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oppgaver til kommunene før kommunene skal gjøre sine lokale vedtak. Målet er deretter å legge 
fram en samlet lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene våren 2017, samtidig med en 
proposisjon om ny kommunestruktur. 
 

2.2 Kriterier for god kommunestruktur 
 

 I januar i år satte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ned et ekspertutvalg som 
skulle foreslå prinsipper og kriterier for en ny kommuneinndeling. Kriteriene skal ivareta kommunens 
roller som demokratisk arena, tjenesteyter, samfunnsutvikler og myndighetsutøver.  
 
Utvalgets kriterier  
Utvalget anbefaler ti kriterier som er rettet mot kommunene, og to kriterier som er rettet mot 
staten. Kriteriene angir hva som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne ivareta sine 
roller som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og arena for lokaldemokrati. 
  
Kriterier for kommunene:  
1. Tilstrekkelig kapasitet  
2. Relevant kompetanse  
3. Tilstrekkelig distanse  
4. Effektiv tjenesteproduksjon  
5. Økonomisk soliditet  
6. Valgfrihet  
7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder  
8. Høy politisk deltakelse  
9. Lokal politisk styring  
10. Lokal identitet  
 
Kriterier for staten:  
11. Bred oppgaveportefølje  
12. Statlig rammestyring  
 

 

Nærmere beskrivelse av hva som inngår i det enkelte kriteriet finnes på side 31 og 32 i meldingsdel til 
kommuneproposisjonene 2015. 

http://www.regjeringen.no/pages/38649362/Meldingsdel_kommunereform_og_vedlegg.pdf 

    

http://www.regjeringen.no/pages/38649362/Meldingsdel_kommunereform_og_vedlegg.pdf
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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.  
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4 Kommunenes oppgaver 
 
De norske kommunene er generalistkommuner. Dette innebærer at alle kommuner skal 
imøtekomme de samme kravene når det gjelder tjenester til innbyggerne, planleggings- og 
utviklingsoppgaver i lokalsamfunnet, oppgavene som myndighetsutøver og ivaretakelse av 
demokratiske funksjoner uavhengig av innbyggertall, bosettingsstruktur, eller andre 
kjennetegn. 

4.1 Tjenesteyting 
Kommunen har en viktig rolle som produsent av velferdstjenester, og staten stiller krav til de 
kommunale tjenestene. Et sentralt nasjonalt mål er at tjenestene skal være likeverdige. 
Utjevning og likeverdige tjenester mellom innbyggere og mellom geografiske områder har vært et 
sentralt mål i oppbyggingen av velferdsstaten. Kravene til tjenesteytingen er formulert 
i lov og forskrifter, og i nasjonale mål for oppgaveløsningen presentert i de årlige 
budsjettproposisjonene. Sektormyndighetene stiller generelt krav til god kvalitet i tjenestene og at 
tilbudet tilpasses den enkelte. 
Kommunene har i dag en bred og omfattende oppgaveportefølje, med ansvaret for sentrale 
velferdstjenester som barnehager, grunnskoler, helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester. 
Videre har de ansvaret for bibliotek, ulike kulturtiltak, brannvern, havner, kommunale veie, lokalt 
miljøvern og renovasjon. 
 
Ekspertutvalget og departementet har knyttet følgende samfunnsmessige hensyn og kriterier til 
kommunes rolle som tjenesteyter: 
 
 
Samfunnsmessige hensyn   Kriterier 
 

Kvalitet i tjenestene 
Effektiv bruk av samfunnets ressurser 
Likeverdighet 
 

Tilstrekkelig kapasitet 
Relevant kompetanse 
Effektiv tjenesteproduksjon 
Økonomisk soliditet 
Valgfrihet 
Statlig rammestyring 

 
 

4.2 Myndighetsutøvelse 
Kommunene utøver myndighet innenfor en rekke saksfelter i medhold av lov. Kommunene 
kan for eksempel fatte vedtak om tildeling av tjenester, kreve inn skatter og avgifter, gi 
tillatelser, fordele tilskudd og gi bevilgninger. Myndighetsutøvelsen kan være rettet mot 
enkeltindivider, bedrifter eller organisasjoner. Kommunes mangfoldige oppgaveportefølje 
innebærer at kommunen for eksempel fatter vedtak innenfor grunnopplæringen, vedtak om 
tildeling av sykehjemsplass, vedtak om byggetillatelser ulike tilskudd til kulturformål og fatter vedtak 
knyttet til spesialiserte oppgaver som psykiske helsetjenester og barnevern. 
Rollen som myndighetsutøver er nær beslektet med kommunens rolle som tjenesteleverandør. 
Offentlig virksomhet har tradisjonelt håndtert ansvaret for myndighetsutøvelsen og 
tjenesteutøvelsen parallelt i samme organisatoriske enhet. Myndighetsutøvelse er i denne 
sammenhengen å forstå som utmåling av tjenester til en part i form av et enkeltvedtak. 
Tjenesteutøvelse er å yte den aktuelle tjenesten i det volum og med den kvalitet som vedtaket 
regulerer. 
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Ekspertutvalget og departementet har knyttet følgende samfunnsmessige hensyn og kriterier til 
kommunes rolle som tjenesteyter: 
 
 
Samfunnsmessige hensyn   Kriterier 
 

Rettsikkerhet 
 

Tilstrekkelig kapasitet 
Relevant kompetanse 
Tilstrekkelig distanse 

 
 

4.3 Samfunnsutvikling 
Kommunenes rolle som samfunnsutvikler handler om langsiktig arealbruk og 
utbyggingsmønster, utbygging av infrastruktur, steds- og sentrumsutvikling, næringsutvikling, miljø 
og folkehelse i videste forstand. 
 
Rollen favner videre enn de oppgavene en kommune er pålagt å utføre gjennom lover og 
forskrifter, og er i stor grad basert på samarbeid med og mobilisering av aktører i og utenfor egen 
kommune. 
 
Ekspertutvalget og departementet har knyttet følgende samfunnsmessige hensyn og kriterier til 
kommunes rolle som tjenesteyter: 
 
 
Samfunnsmessige hensyn   Kriterier 
 

Helhetlig ivaretakelse av areal- og transport- 
interesser tilpasset klima- og miljøhensyn 
Tilrettelegging for positiv utvikling i lokal- 
samfunnet og storsamfunnet 

Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 
Tilstrekkelig kapasitet 
Relevant kompetanse 

 
 

4.4 Demokrati 
Kommunene i Norge er sterkt knyttet til demokratiske verdier og en demokratisk tradisjon. I 
over 170 år har innbyggerne lokalt hatt anledning til å velge sine egne folkevalgte organer i 
kommunene - kommunestyrene. Kommunenes demokratiske rolle har blitt viktigere ettersom 
velferdssystemet i stadig større grad har blitt bygget opp rundt kommunen som ansvarlig for viktige 
deler av offentlige ytelser. Kommunene sikrer innbyggerne bedre innflytelse over egen hverdag. At 
innbyggerne har anledning til selv å velge sine lokale politiske ledere 
og å stille dem til ansvar for deres innsats er en del av kjernen i hele vårt demokratiske 
system. Kommunens ledelse må ta hensyn til hva innbyggerne mener om kommunen som 
demokratisk organ, om de tjenestene kommunen tilbyr og hvordan pengene prioriteres. Dette er 
også en spore til effektivitet i den enkelte kommune. 
 
 
Samfunnsmessige hensyn   Kriterier 
 

Betydningsfulle oppgaver og rammestyring 
Lokal politisk styring 
Levende lokalt folkestyre 
Aktiv lokal politisk arena 

Høy politisk deltakelse 
Lokal politisk styring 
Lokal identitet 
Bred oppgaveportefølje 
Statlig rammestyring 
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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.  
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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? 
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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? 

 
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. 

 Hvordan kan etablering av en større kommune påvirke kommunens som myndighetsutøver?  
Jf. punktene over. 
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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.  
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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 følgendeproblemstillinger: 
 

 
 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. 

 
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. 
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6 Kritiske suksessfaktorer 
Det er gjennomført flere prosesser som gjelder endringer av kommunestruktur, og det er tilsvarende 

gjort ulike erfaringer i forhold til at dette blir gode prosesser. Med utgangspunkt i egne og andres 

erfaringer vil en trekke fram følgende: 

 Politisk eierskap til prosessen 

 Bred medvirkning fra politikere og ansatte 

 Befolkningen er involvert gjennom sosiale medier, folkemøter, regional avis og kulturtiltak. 

 Styrke den lokale identiteten. Satse bevisst på å skape en ny kultur. Dyrke humoren og 

glimtet i øyet. 

 Ha tydelige visjoner for hva en vil med den nye kommunen. Dette er særlig viktig i forhold 

til innbyggerinvolvering. 

 God kommunikasjon, informasjon og en prosess som preges av åpenhet 

 Ulikhetene som en styrke 

 Likeverdighet mellom kommunene. Raushet er nøkkelen til å lykkes! 

 Tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre prosessen. Dette gjelder både økonomiske og 

menneskelige ressurser. 

 

  



Program for Kommunereform fase 1 og fase 2 Side 15 
Ver. 2014.09.23 

7 Informasjon, kommunikasjon og medvirkning 

7.1 Mål for kommunikasjonen 

 
Uansett resultatet av reformprosessen skal de berørte målgruppene ha opplevd prosessen som åpen 
og inkluderende, og de skal ha fått mulighet til å medvirke. 
 

 

7.2 Kommunikasjonsmessige utfordringer: 

 Formidle tilstrekkelig med fakta: Spørsmålet om kommunesammenslåing vil kunne vekke 

sterke følelser i noen målgrupper. Gjennom utredningene sitter kommunen med 

førstehåndskjennskap til de ferskeste faktaene. Får vi ikke formidlet fakta, øker 

sannsynligheten for at folk gjør seg opp en mening basert kun på følelser og i verste fall 

feilinformasjon.  

 Balanse: Gran og Lunner kommuner er likeverdige parter i reformprosessen. 

Kommunikasjonsmessig er det en fare for folk oppfatter det som at én av kommunene tar 

mer plass i prosjektet enn den andre. Dette kan gi en negativ innstilling til hele 

reformarbeidet.  

 Gjøre kompliserte utredninger forståelig: Utredninger kan være komplekse og vanskelig 

tilgjengelig. Alle utredningene kan enkelt gjøres tilgjengelig ved å legge dem ut på nettsidene 

i sin helhet. Vel så viktig er det å formidle konklusjonene enkelt, engasjerende og slik at 

debatten handler om fordeler og ulemper ved en evt. sammenslåing. 

 Ressursbruk: For å lykkes med kommunikasjon, er det viktig å fokusere like mye på 

gjennomføring og oppfølging av tiltaket, som på planlegging og igangsetting. Det krever at 

det settes av nok ressurser. 

7.3 Målgrupper og kanaler 

Kommunen er til for innbyggerne. Behovet for informasjon vil blant annet avhenge av hvilken livsfase 

innbyggeren er i. En innbygger vil kanskje spørre seg om «Hva betyr en sammenslåing for de 

tjenestene jeg mottar av kommunen?».  En kommuneansatt vil vite hvordan dette vil innvirke på 

hennes arbeidshverdag, mens en politiker lurer på hva en sammenslåing innebærer for demokratiet 

og rollen som politiker.  

Valg av budskap må tilpasses målgruppa, og treffe målgruppa på arenaer denne er; enten det er på 

Facebook eller på et folkemøte. 

 

For å nå kommunikasjonsmålet i denne prosessen, må en i tillegg til god faktainformasjon, legge stor 

vekt på medvirkning. Dette handler om å lage gode møteplasser for dialog og debatt både for 

innbyggere og ansatte. 

 

Aktuelle målgrupper:  

Innbyggere generelt i de to kommunene, spesielle målgrupper blant innbyggere; f.eks. barnefamilier, 

ungdommer og pensjonister, ansatte i de to kommunene, media, politikere, næringsliv og frivillige 

organisasjoner. 

 

Aktuelle kanaler for informasjon og medvirkning:  
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En felles nettside for prosjektet knyttet mot kommunenens nettsider, informasjonsskriv/flygeblad 

hjem til innbyggerne, folkemøter, ansattportal/intranett, ansattmøter, Facebook-side for prosessen, 

kommunenes Facebook-sider, innbyggerundersøkelse, politikere, stands på store arrangementer 

som Hadelandsmessa, lokalmedia. 

 

7.4 Informasjon og medvirkning: Om planlegging og gjennomføring av 

informasjon og medvirkning 

 

7.4.1 Informasjon 

Føringer: Formidle fakta fra utredningene ved å være åpen og inkluderende. Informasjonen skal ligge 

åpent og tilgjengelig på nettsider, men kanskje også komme helt fram i postkassa til innbyggeren. 

Informasjonen må være planlagt og komme ut regelmessig, også når det ikke er noe nytt å melde. 

Skal informasjonen være inkluderende, må den være formidlet på en måte som gjør at målgruppa 

skjønner den.  

 

Anbefalinger:  

 Det lages en felles informasjonsside for reformprosessen. Denne brukes til nyheter, 

informasjon, lenker og utredninger. Informasjonen er dermed identisk for begge kommuner. 

Det lenkes fra begge kommuners hjemmesider til den felles informasjonssiden.  

 Alle utredningene må legge vekt på et forståelig språk og ha et sammendrag på ett til to sider 

med konklusjon først i rapporten.  

 To ganger i løpet av prosessen går det ut et tosidig flygeblad/informasjonsskriv til alle 

husstander, à la det Statens vegvesen har hatt under RV4-bygginga. Dette skal sikre at alle 

har fått informasjon om at prosessen har startet, hva som skal skje i grove trekk og hvordan 

de kan finne informasjon og medvirke underveis. Når det nærmer seg et vedtak må det også 

ut informasjon om hvordan dette skal skje. 

 Bruke lokalavisen som kanal for å nå viktige målgrupper. Gjøre informasjonen lett tilgjengelig 

og ha en åpen dialog med tips til aktuelle tema/saker basert på utredningene*.  

 Det opprettes én felles Facebook-side for reformprosessen. 

7.4.2 Innbyggerinvolvering 
 

Føringer: legge til rette for god dialog med målgruppene. Det er viktig ikke å spre seg på for mange 

kanaler, men heller sørge for god gjennomføring og ikke minst oppfølging av de tiltakene en setter i 

gang.   

 

Anbefalinger:  

 Folkemøter: Erfaringsvis vil åpne folkemøter tiltrekke seg folk i den godt voksne delen av 

befolkningen. Derfor anbefaler vi mer målgrupperettede møter for spesielt inviterte, for 

eksempel frivillige lag og organisasjoner. 

 Facebook: Kanalen egner seg godt som en debattarena. Med sin litt uformelle og 

umiddelbare form vil den trolig treffe en del målgrupper lettere enn et folkemøte.  En god og 

levende side krever at siden administreres og følges opp daglig. Se «Meløy kommune – 
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debatt» som et eksempel på hvordan en side kan skape debatt og innby til dialog om i en 

reformprosess. 

 Innbyggerundersøkelse: Det er viktig at denne lages og gjennomføres «profesjonelt». 

Planlegging og gjennomføring må skje i et tett samarbeid med arbeidsgruppa for 

«demokrati». Informasjon om undersøkelsen er avgjørende for at folk besvarer den og 

tilbakemelding om resultatet er en del av tiltaket.   

 Politisk aktivitet: Politikerne er i sin rolle som ombudsmenn for innbyggerne en viktig «kanal» 

for debatt, dialog og folkelig engasjement.  

7.4.3 Ansattes deltakelse 

 

Føringer: God internkommunikasjon er grunnlaget for å få til god eksternkommunikasjon. Ansatte er 

viktige ambassadører for at innbyggerne skal oppleve prosessen fram mot vedtak. Derfor må ansatte 

involveres på en måte som gjør at de identifiserer seg med prosessen. 

 

Anbefalinger:  

 Ansattes medvirkning må skje på to nivåer; gjennom arbeidstakerorganisasjonene og ved at 

det legges til rette for at den ansatte får god informasjon og mulighet for å komme med 

innspill.   

7.5 Kommunikasjonsplan 

Det må utarbeides en aktivitetsplan med informasjons- og medvirkningstiltak som følger den 

framdriftsplanen som blir vedtatt. For hver aktivitet knyttet til informasjon og/eller 

medvirkning må følgende punkter være avklart: dato, aktivitet, ansvar for gjennomføring og 

ressursbruk mht. tid og penger. 

 

Det er viktig å komme tidlig i gang med informasjon og medvirkning. Derfor har vi laget et 

forslag til kommunikasjonsplan for november og desember. 
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7.5.1 Kommunikasjonsplan for november og desember 

Dato Mål/tiltak Målgruppe Kanal Ressurser Evt. kommentar 

Snarest Mål: Ha et felles sted hvor alle 
dokumenter og vedtak hittil er 
samlet. Opprette felles nettside. 

- Innbyggere 
- Ansatte  
- Media 

- Felles nettside 
- Kommunenes sider (lenke til 
felles nettside) 
- Lenke fra 
intranett/ansattportal 

  

Snarest Felles Facebook-side for 
informasjon og debatt 

- Innbyggere 
- Media 

- Ny Facebook-side   

Uke 45  Informere om 
kommunestyrets 
vedtak og videre 
framdrift i 
prosessen. 

Ansatte i begge kommuner Intranett/
ansattport
al 
- Info på 
ledermøte
r (tar det 
videre til 
ansatte) 

 

Uke 47 Informere om at kommunestyret 
har nå vedtatt framdriftsplanen. 
Fokusere på det som har skjedd, 
det som skal skje og hvordan 
innbygger kan medvirke 
underveis. 
 
* Vis til felles nettside for mer 
informasjon 
* Ha datoer for folkemøter før jul 

Innbyggere i 
begge kommuner 
 
 

2-sidig informasjonsskriv til 
alle husstander (9744) i Gran 
og Lunner.  

 Prod./godkjennin
g av tekster: 3 
dager  
Layout og trykk: 1 
uke  
Innlevering Bring: 
7 virkedager før 
utsending (må 
varsles 10 dager 
før innsending) 

Novembe
r 

Promotere folkemøter - Innbyggere 
- Media 

- Arrangementsside 
(Facebook) for folkemøter 
- Plakater  
- Annonser i aviser 
- Redaksjonell omtale 
- Kommunenes nettsider  
- Felles prosjektnettside 

  

Uke 48 Folkemøte(ne) må planlegges 
særskilt, med tanke deltakelse og 
engasjement. 

Innbyggere  - Folkemøte   

 

Kommentar til framdriftsplanen:  

Det er viktig at informasjons- og medvirkningstiltak i perioden rett etter kommunestyremøtet 30. 

oktober kommer i riktig rekkefølge, og slik at de gjensidig forsterker hverandre.  Tabellen ovenfor 

angir derfor en prioritert rekkefølge på aktiviteter i november og desember.  Eksterne og interne 

nettsider må opprettes og få grunnleggende innhold. Felles Facebook-side må på plass, og noen må 

sitte klar til å drifte den. Så går det ut informasjonsskriv til våre 20 000 innbyggere. Dette markerer 

START. Her får alle kortinformasjon om prosessen, om framdrift , om hvor de finner informasjon og 

hvordan de kan delta, og om dato og sted og innhold i folkemøter før jul. Med denne rekkefølgen 

sikrer vi det beste grunnlaget for en åpen prosess med tydelig informasjon og stor deltakelse. 
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8 Organisering 
 

Forslag til prosjektorganisering av Kommunereform, fase I. Dette er en fase som varer til og med 

beslutningstidspunktet hvor en sier ja eller nei til at Gran kommune og Lunner kommune skal bygge 

en ny kommune på Hadeland. 

 

Merknader: 
 
 

Styringsgruppe: 

 2 HTV fra hver kommune gis møte- og talerett 

 Rådmennene og, de rådmennene beslutter at skal delta fra administrasjonen, deltar med 
møte- og talerett 

 Prosjektleder gis møte- og talerett 

Prosjektgruppe: 

 1 HTV fra hver kommune blir medlem i prosjektgruppa  

 Ledere av arbeidsgrupper/saksbehandlere gis møterett i prosjektgruppa 
 

Arbeidsgruppene: 

 Økonomi/demografi, Tjenester/forvaltning og Samfunnsutvikling sammensettes 
administrativt 

 Demokrati sammensettes av ordfører, varaordfører, en kommunerepresentant fra et 
opposisjonsparti og en administrativ representant fra hver kommune. 
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9 Ressurser 
For å legge til rette for overgangen vil regjeringen benytte positive økonomiske virkemidler. 
Departementet vil dekke nødvendige engangskostnader ved sammenslåingen etter en standardisert 
modell. Kommuner som slår seg sammen vil få reformstøtte for å lette overgangen til en ny 
kommune. Dagens ordning med inndelingstilskudd videreføres.  
Av meldinga går det fram at en ev. sammenslåing av Gran og Lunner vil medføre følgende statlige 
bidrag: 

 Høringer og informasjon til innbyggere:    Inntil 100 000 kr 
 

 Engangskostnader i reformperioden      25 mill. 
(Sammenslåing av to kommuner; 20 – 49 999 innbyggere)  
 

 Reformstøtte i perioden       20 mill. 
(Sammenslåing; 15 000 – 29 999 innbyggere) 
 

 Inndelingstilskuddet som kompenserer for en reduksjon i   12,331 mill. pr. år 
rammetilskuddet som følge av sammenslåingen. 
Utbetales i 15 år, trappes så ned i løpet av 5 år. 

 
Virkemidlene gjøres gjeldende for kommuner som slår seg sammen i reformperioden. 
 

9.1 Budsjett 
Det vil være et betydelig arbeid å gjennomføre prosjektet. Følgende budsjett er satt opp: 
  
       Kostnad:  

 Styringsgruppe     300 000 kr 

 Prosjektgruppe    300 000 

 Arbeidsgrupper     600 000  

 Medvirkning og informasjon   200 000 

 Sekretariat/stab    500 000 

 Ekstern bistand    900 000 

Totale kostnader              2 800 000 kr 

Søkbare skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Oppland er nå lyst ut med søknadsfrist 10. des. 

Her er 20. mill. stilt til disposisjon for kommunereformen og andre innovasjonstiltak i fylket. 

Søknad om prosjektmidler til arbeidet vårt vil bli sendt fylkesmannen.    
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10 Framdriftsplan 
Framdriftsplanen etableres i denne runde for fase 1. Etablering av fase 2 vil skje gjennom vedtak i 

kommunestyrene i mai/juni 2015. Dette vedtaket må blant annet ta stilling til opplegget for debatt 

fram mot vedtak om evt. etablering av en ny kommune, tidspunkt for dette vedtaket og hvordan 

innbyggerne skal høres i saken. 

 

 

 
Framdriftsplanen bygger på innspill gitt på felles gruppeledermøte 9. okt. Den innebærer at: 
 

 Utredningen vil være ferdig på forskjellige tidspunkt, slik at kommunestyrene kan behandle 
dem fordelt på flere møter. 

 Intensjonsavtale utarbeides til våren og vedtas av kommunestyrene i juni 2015.  

 Endelig vedtak fattes av nytt kommunestyre høsten 2015. 

 
 
 
 

 



Program for Kommunereform fase 1 og fase 2 Side 22 
Ver. 2014.09.23 

11 Vedlegg 

11.1 K-sak Gran og Lunner juni 2014 
Kommunereform - oppstart av prosess for Gran og Lunner kommuner  
 
Hjemmel: Inndelingsloven 
 

Vedtak: 

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 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/Gran 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. 

Ny saksframlegg for Gran og Lunner kommunestyrer. 
 
BAKGRUNN: 
Formannskapslovene av 1837 markerer starten på den norske kommune-inndelingen og det lokale 
selvstyret vi kjenner i dag. Antall kommuner har variert fra 392 i 1838, til 747 som det høyeste i 
1930. I dag har vi 428 kommuner i Norge.  
Kommunestrukturen ble ikke gjenstand for noen helhetlig kritisk vurdering før Schei-komiteen 
startet sitt arbeid i 1946. Komiteen avgav sin siste innstilling i 1962, og som en følge av dette 
arbeidet ble antallet kommune redusert til 454.  
På 70 og 80 tallet skjedde det også en del justeringer, særlig rundt by-områder.  
(Bla.  Sandefjord, Bodø, Bergen, Tønsberg, Larvik, Hamar, Arendal og Fredrikstad). 
I tillegg ble 10 av sammenslåingene som ble gjennomført på 1960-tallet opphevet. 
Christiansenutvalget ble oppnevnt i 1989 og fikk i oppdrag å utarbeide forslag til generelle, 
prinsipielle retningslinjer for framtidig kommune – og fylkesinndeling. 
Utvalget la til grunn at kommunens virksomhet var knyttet til tjenesteproduksjon, samfunnsbygging 
og demokrati. Innstillingen førte ikke til konkrete resultater med prinsippene som ble utviklet har 
vært viktige og på mange måter lagt grunnlaget for de kommunesammenslåingene som er 
gjennomført etter årtusenskiftet.   
I perioden 2004 – 2005 gikk KS og Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) sammen om 
prosjektet «Framtidas kommunestruktur». Et prosjekt hvor kommunene på Hadeland også var aktive 
deltakere. (Se under).  
 
I tillegg til disse prosessene ble det i 2006 lagt fram en stortingsmelding om fylkesinndelingen. 

(St.meld. nr. 12 (2006 – 2007) Regionale fortrinn – Regional fremtid). 

Behandlingen av denne førte ikke til justeringer av grenser. 

 

På Hadeland var Lunner og Jevnaker en kommune fram til 1889. Gran og Brandbu ble slått sammen 

til en kommune i 1962, som et resultat av arbeidet til Schei-komiteen. 

 
DEN LOKALE SITUASJONEN. 
Diskusjonen om endringer i kommunestrukturen på Hadeland er ikke ny. Flere politiske partier har 
hatt saken på dagsorden. 
 
Ordførerne i Gran og Lunner har nå tatt initiativ for å få saken utredet. Initiativet ble tatt før 
regjeringen opplegg forelå, men samsvarer godt med opplegget som regjeringen beskriver i egen 
meldingsdel til kommuneproposisjonen. 
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Jevnaker kommune har gitt klare signaler om at de ønsker å fortsette som egen kommune, og 
vurderes derfor ikke som aktuell å ta med i det videre arbeidet.   
På denne bakgrunn legges likelydende sak fram til behandling i begge kommunestyrene i juni 2014. 
 
Bakgrunnen for ordførernes ønske 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. 
  
Tidligere prosess. 
Diskusjon om kommunesammenslåing foregikk i hele valgperioden 2003 -2007. 
Prosessen var tilpasset opplegget «Framtidas kommunestruktur» i regi av KS og KRD.  
I april 2005 vedtok Jevnaker at de vil bestå som egen kommune.  
Gran kommune vedtok en sammenslåing med Lunner som sitt prioriterte alternativ. 
Lunner kommunestyre pekte på at kommunen nå var en effektiv organisasjon som løste oppgavene 
på en rasjonell og god måte. De vedtok derfor at Lunner på kort sikt skulle fortsette som egen 
kommune. Et ad-hoc utvalg ble oppnevnt. Dette skulle skissere en videre prosess fram mot 
kommunevalget i 2007. 
 
I juni 2005 søkte Gran og Lunner KRD om økonomisk støtte til kommunestrukturvurdering og 
informasjon og folkehøringer. 
Følgende hovedtrekk ved kommunestyrenes vilje ble presentert: 

 Begge kommunene er positive til å arbeide videre med mulig sammenslutning av de to 
kommunene. 

 Det er sterkt sammenfallende argumentasjon for å gå videre med utredninger og en ny 
prosess. Kommunenes samfunnsbyggerrolle og behovet for styrket kompetanse er for begge 
kommunene poengtert som spesielt utfordrende temaer 

 Prosjektarbeidet hittil er gjennomført delvis som ny utredning. Det har vært nære 
administrative kontakter i løpet av perioden. 

 Begge kommunene har hatt en bredt sammensatt politisk styringsgruppe for arbeidet.  
Søknaden ble innvilget av KRD i nov. 2005 med et tilsagn på 200 000 kr.  
 
Det viste seg imidlertid vanskelig å komme videre med prosessen. Ny styringsgruppemøte i mars 
2006 avslørte manglende vilje til å gjennomføre ny arbeidet. 
I sluttfasen utarbeidet administrativ toppledelse, sammen med ordførerne, et drøftingsnotat, 
«Gabelshusnotatet». Mange av betraktningene som ble gjort der står seg trolig også i dag og kan tas 
fram igjen når evt. ny prosess starter opp. 
 
Videre arbeid med kommunesammenslåing ble skrinlagt i løpet av høsten 2006. I april 2007 fattet de 
to kommunestyrene følgende likelydende vedtak: 

1. Videre arbeid med kommunestrukturen på Hadeland stilles i bero i påvente av Stortingets 
vedtak om regionstrukturen i Norge våren 2008. 

2. Bevilgede statlige tilskuddsmidler omdisponeres til kjøp av konsulenthjelp til en evaluering 
av interkommunalt samarbeid mellom Gran og Lunner.  

 
NY REGJERING – NYTT INITIATIV.      
Sundvollenerklæringen. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/dok/rapporter_planer/rapporter/2013/politisk-
plattform.html?id=743014 
I erklæringen, som er regjeringas plattform, er bl.a. følgende presentert under overskriften: Sterke 
kommuner for fremtiden: 
 

 Kommunene er grunnmuren i det norske demokratiet. Regjeringen vil styrke 
lokaldemokratiet ved å flytte makt og ansvar til kommunene.  
Kommunene har ansvaret for grunnleggende velferdstjenester, og skal være mest til for de 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/dok/rapporter_planer/rapporter/2013/politisk-plattform.html?id=743014
http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/dok/rapporter_planer/rapporter/2013/politisk-plattform.html?id=743014
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som trenger det mest.  
 

 Regjeringen vil gjennomføre 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.   
 

 Fremveksten av interkommunale selskaper og samarbeid viser at dagens oppgaver allerede 
er for store for dagens kommunestruktur. Viktige beslutninger om kommunale oppgaver, 
som infrastruktur og grunnleggende velferdstjenester, er blitt flyttet vekk fra folkevalgte 
organer og til interkommunale selskaper. Regjeringen mener at dette har svekket 
demokratiet. En omfattende kommunereform vil derfor også være en demokratireform. 
 

Ekspertutvalget. 
http://www.regjeringen.no/upload/KMD/KOMM/rapporter/Kriterier_for_god_kommunestruktur_ret
tet.pdf 
I januar i år satte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ned et ekspertutvalg som 
skulle foreslå prinsipper og kriterier for en ny kommuneinndeling. Kriteriene skal ivareta 
kommunens roller som demokratisk arena, tjenesteyter, samfunnsutvikler og myndighetsutøver.  
Utvalgets kriterier  
Utvalget anbefaler ti kriterier som er rettet mot kommunene, og to kriterier som er rettet mot 
staten. Kriteriene angir hva som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne ivareta sine 
roller som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og arena for lokaldemokrati. 
  
Kriterier for kommunene:  
1. Tilstrekkelig kapasitet  
2. Relevant kompetanse  
3. Tilstrekkelig distanse  
4. Effektiv tjenesteproduksjon  
5. Økonomisk soliditet  
6. Valgfrihet  
7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder  
8. Høy politisk deltakelse  
9. Lokal politisk styring  
10. Lokal identitet  
 
Kriterier for staten:  
11. Bred oppgaveportefølje  
12. Statlig rammestyring  
 
På bakgrunn av disse kriteriene gav utvalget følgende anbefalinger for en god kommunestruktur:  

1. Kommunene bør ha minst 15 000–20 000 innbyggere for å sikre en god oppgaveløsning   
2. Kommunestrukturen bør i større grad nærme seg funksjonelle samfunnsutviklingsområder 
3. Staten bør redusere detaljstyringen og ordninger for politisk deltakelse bør videreutvikles 

for å sikre gode og slagkraftige demokratiske arenaer 
 
Regjeringen har presentert følgende vurdering av ekspertutvalgets arbeid og vurderinger: 

 Solid faglig grunnlag 

 Godt utgangspunkt for lokale/regionale prosesser og nasjonal vurdering av struktur. 

 Ikke naturlig å stille krav til innbyggertall 
 

Ekspertutvalget har nå startet arbeidet med sin andre utredning. Denne vil komme i desember. Her 
vil utvalget ha vurdert kriterier kommunene bør oppfylle for å kunne ta imot nye oppgaver. 
 
REGJERINGENS OPPLEGG FOR KOMMUNEREFORM 
http://www.regjeringen.no/pages/38624199/Meldingsdel_kommunereform_og_vedlegg.pdf 
I egen meldingsdel til kommuneproposisjonen 2015 redegjør regjeringa for hvordan de ønsker å 
følge opp ekspertutvalgets innstilling og skisserer opplegget som vil bli lagt til grunn for videre 
arbeidet med kommunereformen. 

http://www.regjeringen.no/upload/KMD/KOMM/rapporter/Kriterier_for_god_kommunestruktur_rettet.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/KMD/KOMM/rapporter/Kriterier_for_god_kommunestruktur_rettet.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/38624199/Meldingsdel_kommunereform_og_vedlegg.pdf
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Bakgrunnen for reformen er regjeringas ønske om større og mer robuste kommuner som kan få flere 
oppgaver og mer ansvar. 
Målet med reformen er: 

 Gode og likeverdige tjenester 

 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

 Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

 Styrket lokaldemokrati 
Generalistkommuneprinsippet vil være utgangspunktet for reformarbeidet- 
 
Oppstart til høsten: 
Høsten 2014 vil alle landets kommuner inviteres til en prosess med sikte på å vurdere og avklare 
hvilke av nabokommunene det er aktuelt å slå seg sammen med. Fylkesmannen vil få ansvar for å 
igangsette og koordinere denne prosessen. Skisse til hvordan dette kan gjøres er beskrevet i 
proposisjonen og vil bli nærmere presisert i eget oppdragsbrev til fylkesmennene. 
Departementet ønsker å legge til rette for en standardisert organisering av arbeidet gjennom å 
etablere et faktagrunnlag for lokale diskusjoner. Dette vil etter departementets vurdering være en 
mer hensiktsmessig tids- og ressursbruk og vil kunne gi et godt beslutningsgrunnlag for 
kommunestyrene. Det foreligger mye tilgjengelig data som enkelt kan bearbeides for å gi relevant 
informasjon. Departementet tar sikte på å utarbeide faktaoppsett med utgangspunkt i kriteriene 
som er utarbeidet av ekspertutvalget og annen relevant informasjon. Det antas derfor at det ikke 
lenger vil være behov for å videreføre dagens praksis med egne utredninger av de enkelte 
sammenslåingsalternativer. 
Regjeringen ønsker arbeidet gjennomført i et samarbeid mellom fylkesmannen og KS.  
 
Våren 2015 
Regjeringen legger fram melding til Stortinget med forslag til nye oppgaver som kan legges til 
robuste kommuner. Meldingen vil ta opp i seg anbefalinger ekspertutvalget vil komme med i 
desember. Stortinget vil dermed ha behandlet forslaget før kommunene oppsummerer sine 
prosesser og gjør vedtak om sammenslåing. 
 
Høsten 2015 – første mulighet til vedtak.   
Departementet har som utgangspunkt at kommunene vil ha behov for om lag et år på å drøfte 
utfordringer og mulighetsbildet før det fattes vedtak om sammenslåing. 
For kommuner som gjør vedtak i løpet av høsten 2015, vil vedtak på nasjonalt nivå kunne gjøres 
gjennom kongelig resolusjon i 2016. Et slikt løp tilsier at disse sammenslåingene vil kunne tre i kraft 
fra 1. januar 2018. 
Slikt vedtak må da fattes av nytt kommunestyre, umiddelbart etter valget. 
Inndelingslova, som bl.a. regulerer justering av kommunegrenser, sier at innbyggerne bør høres før 

kommunestyrene gjør vedtak om en eventuell sammenslåing. Slike høringer kan skje ved 

folkeavstemning, opinionsundersøkelser, møte eller lignende. Tradisjonelt har det vært vanlig med 

folkeavstemninger i spørsmål om kommunesammenslåing. Departementet vil i forbindelse med 

kommunereformen utarbeide et opplegg for spørreundersøkelser som kommunene vil få tilbud om å 

bruke. 

Dette vil etter departementets syn gi kommunestyrene et bredere og bedre beslutningsgrunnlag enn 

hva som er mulig i en rådgivende folkeavstemning.  

 

Sommeren 2016 – andre mulighet til vedtak. 

Kommuner som ikke fatter vedtak i 2015 må gjøre dette innen sommeren 2016. Vedtakene skal 

meldes inn til departementet via fylkesmannen, som også skal gjøre en vurdering på selvstendig 

grunnlag av de samlede tilbakemeldingene fra  kommunene i fylket. 

Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren 

2017. I beslutningsgrunnlaget for Stortinget vil det bli lagt til grunn at enkeltkommuner ikke skal 

kunne stanse endringer som er ønsket og hensiktsmessige ut fra regionale og nasjonale hensyn. I 
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proposisjonen vil det dermed kunne foreslås sammenslåinger av kommuner som avviker fra de lokale 

vedtakene. 

Departementet legger til grunn at sammenslåingene som et utgangspunkt vil iverksettes senest fra 

1. januar 2020. 

 
Ovennevnte framdrift og aktiviteter kan settes i ei tidslinje slik: 
 

 
 
Økonomi 
For å legge til rette for overgangen vil regjeringen benytte positive økonomiske virkemidler. 
Departementet vil dekke nødvendige engangskostnader ved sammenslåingen etter en standardisert 
modell. Kommuner som slår seg sammen vil få reformstøtte for å lette overgangen til en ny 
kommune. Dagens ordning med inndelingstilskudd videreføres.  
Av meldinga går det fram at en ev. sammenslåing av Gran og Lunner vil medføre følgende statlige 
bidrag: 

 Høringer og informasjon til innbyggere:    Inntil 100 000 kr 
 

 Engangskostnader i reformperioden    25 mill. 
(Sammenslåing av to kommuner; 20 – 49 999 innbyggere)  
 

 Reformstøtte i perioden      20 mill. 
(Sammenslåing; 15 000 – 29 999 innbyggere) 
 

 Inndelingstilskuddet som kompenserer for en reduksjon i  12,331 mill. pr. år 
rammetilskuddet som følge av sammenslåingen. 
Utbetales i 15 år, trappes så ned i løpet av 5 år. 

 
Virkemidlene gjøres gjeldende for kommuner som slår seg sammen i reformperioden 
 
Lov om godkjenning av låneopptak. 
Lovforslag er sendt på høring.  En slik lov vil innebære at kommunenes låneopptak og langsiktige 
leieavtaler må godkjennes av fylkesmannen. Høringsdokumentene finnes her. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/Horing---Lovframlegg-
om-statlig-godkjenning-av-kommunale-laneopptak-og-leieavtaler-for-gjennomforing-av-
kommunereformen.html?id=759180  
 
Regioninndeling. 
En er i tillegg klar over at stortinget før sommeren kommer til å behandle forslag om utredning av 
nytt folkevalgt regionnivå som skal erstatte fylkeskommunen, parallelt med det videre arbeidet med 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/Horing---Lovframlegg-om-statlig-godkjenning-av-kommunale-laneopptak-og-leieavtaler-for-gjennomforing-av-kommunereformen.html?id=759180
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/Horing---Lovframlegg-om-statlig-godkjenning-av-kommunale-laneopptak-og-leieavtaler-for-gjennomforing-av-kommunereformen.html?id=759180
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/Horing---Lovframlegg-om-statlig-godkjenning-av-kommunale-laneopptak-og-leieavtaler-for-gjennomforing-av-kommunereformen.html?id=759180
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kommunereformen. Siden vi ikke vet hvordan Stortinget vil stille seg til dette forslaget, er dette 
ikke drøftet i saksframlegget.  
 
 
VURDERING: 
 
Ordførerne i Lunner og Gran har tatt initiativ for å få utredet fordeler/ulemper og konsekvenser av 
en mulig sammenslåing av de to kommunene. Gjennom dette initiativet vil kommunestyrene på et 
tidlig tidspunkt bli invitert til å diskutere saken og gi signaler om videre framdrift. 
Initiativene til ordførerne faller både i tid og innhold godt sammen med regjeringen opplegg, slik 
det er presentert i kommuneproposisjonen 2015. 
 
Regjeringen vil legge til rette for en samordnet prosess hvor fylkesmannen får et koordinerende 
ansvar og økonomisk støtte til en prosessveileder.  Det vurderes som vanskelig, og trolig 
uhensiktsmessig, å beskrive prosessen som må gjennomføres før regjeringens opplegg er nærmere 
beskrevet i oppdragsbrev til fylkesmennene. 
Dette brevet vil bli sendt etter at Stortinget har behandlet kommuneproposisjonen i juni.  
 
Ut fra den presentasjon som er gitt i meldingsdel til årets kommuneproposisjon har en tillit til at 
opplegget vil bli godt og at faktagrunnlaget vil bli dekkende. Erfaringer som er gjort gjennom 
tilsvarende prosesser tidligere tilsier at det er viktig med: 

 Politisk styring og involvering 

 God innbyggerdialog 

 Involvering av medarbeiderne – tillitsvalgte må tidlig med i prosessen 

 Prosjektorganisering med tilstrekkelig bemanning 

 God og realistisk framdriftsplan 

 Faktagrunnlag som oppfattes som dekkende 

 Tilgjengelig informasjon på plass tidlig i prosessen 

 Begivenheter under vegs 
 
Mer om dette er å finne i rapporten «Å bygge en ny kommune» som Asplan Viak og 
Telemarsforskning-Bø gav ut i 2006 med erfaringer fra fire kommunesammenslåinger. 
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/krd/red/2003/0206/ddd/pdfv/278954-
asplan_tf_folgeevaluering_sluttrapport_endelig_270306.pdf 
 
Ny samfunnsutviklingsområde 
Ekspertutvalget som er nedsatt anbefaler at kommunestrukturen i større grad bør nærme seg 
funksjonelle samfunnsutviklingsområder. Regjeringa har sluttet seg til dette.  
Sysselsetting, handel og sosiale strukturer medfører at Lunner og Gran på mange måter utgjør et 
slikt område. Det er grunn til å reflekter over om kommunegrensene ville gått som nå dersom 
kommunekartet hadde vært tegnet i dag. 
Kommunen har da også utviklet et nært og godt samarbeid på mange områder. Formalisert 
interkommunalt samarbeid er etablert for følgende tjenester: 

 Landbrukskontor 

 Innkjøpssamarbeid 

 Skatteoppkrever 

 Kulturkontor 

 Flyktningetjeneste 

 Voksenopplæring 

 Sosialtjeneste 

 Brann og redning 

 Legevakt 

 Vannverk 

 Etablererveileder 
At en slik måte å organisere seg på innebærer et «demokratisk underskudd» er påpekt av flere og 
bl.a. tatt opp i Sundvollenerklæringen. I kommuneproposisjonen pekes det også på at dette 
«vanskeliggjør prioriteringer i egen kommune», muligheten for at man ikke ser kommunes tjenester 
i sammenheng øker og muligheter til innsparing i løpet av et budsjettår er sterkt redusert.      
 

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/krd/red/2003/0206/ddd/pdfv/278954-asplan_tf_folgeevaluering_sluttrapport_endelig_270306.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/krd/red/2003/0206/ddd/pdfv/278954-asplan_tf_folgeevaluering_sluttrapport_endelig_270306.pdf
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Det gjennomføres også samarbeid og ulike prosjekter knyttet til utvikling innen de store 
tjenesteområdene. Eksempel på dette er Læringsmiljø Hadeland innen skolesektoren og det 
utstrakte samarbeidet som er etablert for å gjennomføre samhandlingsreformen.  
 
Utstrakt samarbeid blir brukt som argument både for og imot endring av kommunestruktur. De 
mange interkommunale samarbeidene mellom Gran og Lunner kommuner viser at kommunene våre 
har stor nytte av slikt samarbeid. 
 
Videre er det under utarbeidelse Regional plan for Hadeland. Den peker på en rekke områder hvor 
Gran og Lunner kommuner naturlig bør samarbeide i forhold til ønsket utvikling. Her kan nevnes 
bostruktur, tettstedsutvikling, arealbruk, næringsutvikling, kompetanseutvikling, kommunikasjon og 
transport. En ser her at kommunene er gjensidig avhengige av hverandre for å lykkes på en best 
mulig måte.  
 
 
Mange nye oppgaver. 
Det er 50 år siden det ble gjort større endringer i kommunestrukturen i Norge. I samme periode har 
kommunene fått stadig flere oppgaver og økt ansvar.  Kommunikasjoner og innbyggernes muligheter 
til medvirkning og innhenting av informasjon har endret seg radikalt. Det er grunn til å spørre seg 
om dagens kommunestruktur et tilpasset denne virkeligheten. 
 
Samtidig ønsker regjeringen å «gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner». Det er 
vanskelig å se for seg hvordan dette skal skje uten at kommuner går sammen og danner større og 
mer slagkraftige enheter. Kommunene står overfor store investeringsbehov. Som eksempler her kan 
nevnes behov innen pleie og omsorg. I denne sammenheng anser rådmannen det som klokt at 
utredning av kommunesammenslåing iverksettes så raskt som mulig. Dette for å unngå at viktige 
oppgaver blir satt «på vent» i for lang tid. 
 
Blant viktige utordringer som kommunene står overfor er: 

 Tilstrekkelig kapasitet til å løse oppgavene 

 Tilstrekkelig kompetanse til å løse oppgavene 

 Evne til omstilling - bl.a. som følge av endring i demografi 

 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling  

 Levende lokaldemokrati 
Det er rådmannens oppfatning at disse utfordringene i framtida vil kunne løses bedre innenfor 
større enheter enn det vi har i dag. 
 
Aktuelle tilleggsutredninger 
Det er vanskelig å vurdere om det vil være aktuelt med tilleggsutredninger ut over det som kommer 
gjennom opplegget til regjeringen. Det vil en først kunne ta stilling til når opplegget er presentert.  
Et forhold som allerede kan nevnes nå er om dagens ytre grense for de to kommunene bør beholdes, 
eller om det bør gjøres mindre eller større justeringer av denne. 
 
 
Framdrift, høring og økonomi. 
Forslag til framdriftsplan, organisering og prosess for arbeidet, vil bli lagt fram for kommunestyrene 
så tidlig som mulig til høsten. 
Initiativet fra ordførerne, prosessen i perioden 2003-2007 og øvrige signaler fra lokalt politisk miljø 
peker i retning av at det kan være mulig å fatte vedtak høsten 2015.    
 
Departementet vil utarbeide et opplegg for spørreundersøkelser som kommunene vil få tilbud om å 
bruke i høringen av innbyggerne. Å benytte seg av denne vil etter departementets mening gi et 
bredere og bedre beslutningsgrunnlag enn hva som er mulig i en folkeavstemning. En foreslår at 
kommunestyrene venter med å ta stilling til dette til departementets forslag foreligger    
 
Alle utgifter knyttet til arbeidet forutsettes dekket innenfor rammen for engangskostnader i 
reformperioden. 
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Konklusjon: 
 

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 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. 

 

11.2 Oversikt over interkommunale samarbeider 
Følgende interkommunale samarbeider er pr i dag i funksjon: 
Gran og Lunner kommuner: 

 Sosialtjeneste 

 Flyktningtjeneste 

 Voksenopplæring 

 Vannverk 

 Brann og redning 

 Kulturkontor 

 Etablererveileder 

 Legevakt 

 Helsestasjon for ungdom 
 

Jevnaker, Gran og Lunner kommuner: 

 Skatteoppkrever 

 Innkjøp 

 Landbrukskontor 
 

Andre samarbeider: 

 PPT – Jevnaker og Lunner kommune (avvikles fra 1.1.15) 

 Opplæringskontor (Jevnaker, Lunner og private) 

 Krisesenter (Ringerike kommune er vertskommune for 14 kommuner) 

 110-sentral for Oppland og Hedmark 

 Hadeland og Ringerike avfallsselskap 

I tillegg har Gran og Lunner kommuner utredet en rekke samarbeider innen pleie og omsorg. 

Det er også et utbredt samarbeid om ulike utviklingsprosjekter. Som eksempler kan nevnes 

Læringsmiljø Hadeland, Barns trivsel (barnehage)  og Temakart. 


