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GRAN KOMMUNE LUNNER KOMMUNE 
 

KOMMUNEREFORM 
 

Utredning - Tjenesteyting og myndighetsutøvelse 
 

Invitasjon til ansatte 
 

Kommunestyrene i Gran og Lunner vedtok 30. oktober 2014, i henholdsvis sak 103/14 og sak 131/14, 

Program for prosess, organisering og framdrift Kommunereform, fase 1 og 2. Programmet fastlegger 

hvilke utredninger som skal ligge til grunn når kommunene skal ta stilling til om de sammen skal 

etablere en felles kommune på Hadeland. Mer informasjon finner du her : Ny kommune 

En av arbeidsgruppene som er etablert skal utrede 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.  
 
Arbeidsgruppen er nå midt i sitt utredningsarbeid, og ønsker innspill fra de ansatte i kommunen. I 

samarbeid med de hovedtillitsvalgte i begge kommunene er det derfor laget et opplegg for 

involvering av ansatte. Involveringen vil skje gjennom et utvalg på 20 ansatte fra hver kommune. 

Innspillene fra ansatte vil skje gjennom kafe-dialog og referansegrupper. Disse vil bli arrangert både 

på dag og kveldstid, slik at alle skal ha anledning til å delta. Du inviteres derfor til å delta i dette 

viktige og spennende arbeidet. I utgangspunktet er det første mann til mølla, de 20 første påmeldte 

kommer med. De hovedtillitsvalgte vil om nødvendig gjøre endringer i gruppene, slik at vi sikrer et 

bredt og representativt utvalg. Meld deg på i dag –de 20 deltakerne vil om kort tid motta 

møteinnkalling til første ansatt-kafe. 

 

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. 
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. 
 
Ditt bidrag er viktig, så vi håper du benytter muligheten til å være med å påvirke! 
Meld deg på til: 
 
Finn Hvalsbråten, HTV fagforbundet Gran  fagforbundet.gran@hebb.no eller 61 33 83 58 
 
Brita Bollum Mala, HTV Utdanningsforbundet Lunner bbm@lunner.kommune.no eller 61 32 41 83 
 
 
Hilsen fra Hovedtillitsvalgte og arbeidsgruppen Tjenesteyting/Myndighetsutøvelse 
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