
Felles kommunestyremøte  
Gran og Lunner 

7. mai 2015 
Lunner ungdomsskole  

 
 



Informasjon 
1. styringsgruppas beslutning om framtidsbildet  

2. Arbeidet med intensjonsavtalen  

3. Stortingsmeldinga om oppgavemeldinga 



Intensjonsavtalen 
Framdriftsplan  

Dato Hendelse Medvirkende 

20.apr Orientere Ordførerne Ordførere PL og Rådmennene 

20.apr Fremdriftsplan legges frem for PG Prosjektgruppa 

      

05.mai Arbeid med dokumentet Utvidet PG – med demokratigruppas politikere 

11.mai Arbeid med dokumentet 
Utvidet PG – utvidet med demokratigruppas  
politikere 

18.mai Arbeid med dokumentet 
Utvidet PG –utvidet  med demokratigruppas 
politikere  

    

20.mai Innstiling fra SG   

  Partimessig behandling/involvering   

      

18.jun Vedtak i felles kommunestyre Kommunestyrene 

Møtet vil bli utsatt for å 
kunne behandle 

intensjonsavtale og samlet 
innstilling til 

kommunestyrenes felles møte 
18.06. 



Sterkt lokaldemokrati –  
sterke lokalsamfunn 

 

Bedre tjenester tilpasset 

det enkelte menneske og 

lokale behov 

4 



Likeverdige kommuner 
Generalistkommuner 

Individuelle rettigheter ligger fast 

Penger følger oppgaven 

5 



KS mener: 
Meldingen svarer et stykke på vei – men langt fra nok 

Barnevern 
Spesialpedagogi

kk 

NAV/ 
arbeidsmarked 

Kultur 

Rus psykisk 
helse 

Natur-, ressurs- 
og 

miljøforvaltning 

Rehabilitering 
FoU 

helse/omsorg 

Klima og energi 

Beredskap 



7 

• Tannhelse 
• Rehabilitering 
• Basishjelpemidler 
• Forsøk DPS  
• Barnevern 
• Familievern  
• Boligtilskudd 
• Varig tilrettelagt arbeid  
• Arbeids- og utdanningsreiser  
• Finansiering pasienttransport 
 
 

Velferd    
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• Tilskudd frivilligsentraler  
• Forenkling av utmarksforvaltning 
• Lokal nærings- og samfunnsutvikling  
• Motorferdsel 
• Større handlingsrom, plan- og byggesaker 
• Tilskudd nærings- og miljøtiltak i skogbruk 
• Tilskudd beite, jordbruk, verdensarv 
• Konsesjonsbehandling småkraftverk 
• Enkeltutslippstillatelser, forurensningslov 
• Naturforvaltning 
 
 
 

Lokal 

Utvikling    
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• Vigselsrett for borgerlige 
vielser 
 
• Notarialforretninger 
 
• Godkjenning svømmeanlegg 
 
• Sivile politioppgaver 
 
 

Andre 

oppgaver    



De største kommunene 
 

• Kan få: 

• - Videregående skoler 

• - Kollektivoppgaver 

 

• Klare forutsetninger 
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Regionalt nivå 
Fortsatt tre forvaltningsnivåer 

Inviteres inn i reformen 

Vil vurdere nye oppgaver  

til fylkeskommunen 

 

Samfunnsutviklingsaktør 
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Staten må styre mindre 
 

Større kommuner: 

– mindre statlig styring  

– bedre ressursbruk 

 
 

Gjennomgang av statlig styring 

12 
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Dette startet som et tvangsekteskap, 
utviklet seg til et fornuftsekteskap  
og nå er jeg jammen forelska.  
 
 
 
Ordfører Bjarne Sommerstad (Sp), Andebu. 


