
 
 
 
Felles HTV-møte i forbindelse med «Ny kommune» 
 
Møte ble avholdt onsdag 21. januar 2015, Lunner Rådhus. 
 
Til stede:  
Finn (Fag.forb Gran), Karianne (Tekna/Nito/Afag/Naturvit. Lunner), Jorja og Kristel 
(UDF Gran),  Øyvind (Tekna Gran), ? Nito Gran, Siw  (Delta Gran), Heidi (Delta Lunner), 
Hans Ivar (fagforb. Lunner) og Brita (UDF Lunner). 
I første del av møtet deltok i tillegg Rådmann i Lunner, Tore M. Andresen og 
kommunalsjef Lunner, Bente Rudrud. 
 
 
VELKOMMEN 
HTV for Utdanningsforbundet i Lunner, Brita B. Mala, ønsket velkommen, og fortalte noe 
om bakgrunnen for hvorfor HTVene i Lunner har tatt initiativ til et felles møte. 
Hensikten er å forsøke å opprette et samarbeid i mellom HTVene i Gran og Lunner i 
forbindelse med prosjektet «Ny kommune», slik at vi sammen kan ivareta vår rolle som 
ansattes representanter på en god måte og på en likeverdig måte. 
 
Presentasjonsrunde. 
 
1)ERFARINGSDELING: INNHOLD OG PROSESS SÅ LANGT OG FRAMOVER. 
Rådmann Tore M. Andresen, kommunalsjef Bente Rudrud og HTV Hans Ivar Gustavsen 
(medlem av prosjektgruppa) orienterte om prosessen; hva som er gjort så langt, hvor er 
vi i prosessen nå og ikke minst planlagt prosess framover.  
Noen viktige momenter: 
 

• To faser hvor ansatte via de tillitsvalgte har best anledning til å medvirke:  
o Utredningsarbeidet som skjer i gruppene. 
o Politisk påvirkning når saken kommer til politisk behandling. 

• Rådmann  mener den viktigste gruppen for oss som ansattes representanter å 
følge med på er den gruppen som tar for seg tjenesteytingen. De som sitter i 
denne gruppa er: Tone Reidem, Bente Rudrud, Henning Antonsen og Janicke 
Brechan. 

• Pleie- og omsorg er også et viktig område for oss å følge med på. 
Bente foreslår å invitere ansatte til cafe’: ca 20 ansatte pr. gang, legge noen cafeer til 
kveld  og noen til dag for å nå flest mulig. Gruppa som jobber med å utrede område for 
tjenesteyting planlegger cafeene. Vi HTVere bidrar med å finne deltakere til cafeene. 
 
Det ble stilt spørsmål om hvorvidt tillitsvalgte bør involveres i utforming og hvordan 
gjennomføre innbyggerundersøkelse. Brita sjekker ut med Jenny Hemstad, hvorvidt 
arbeidsgruppa demokrati, tenker involvering. 
 
HTVene er enige om at noe av informasjon og involvering, også må skje i egne 
medlemsmøter. Viktig da å legge opp til aktiv medvirkning, og ikke kun informasjon. 



 
 
HTV må oppfordre egne medlemmer til å følge med på nettsiden «Ny kommune». Der 
legges informasjon ut, og her kan vi holde oss godt orientert. 
  
Hvordan skal HTV’ene i Gran og Lunner samarbeide framover: 

• Vi legger opp til faste møter i etterkant av prosjektgruppemøter. 
• Vi belager oss på ca 4 møter i løpet av perioden fram til 17. mai. 
• Brita lager møteplan, og sender ut. 
• Referat fra felles HTV møtes sendes ut til alle HTVere i Gran og Lunner. 
• Møtene holdes annenhver gang, Lunner og Gran 

 
 
Finn Hvalsbråten (Fagfor. Gran) og Brita Mala (UDF Lunner) koordinerer samarbeidet 
mellom de hovedtillitsvalgte i Gran og Lunner.  
 
Det er ønske om et felles informasjonsskriv vedr utredningsarbeidet; innhold og 
prosess, som kan sendes ut til alle ansatte. Hans Ivar sjekker ut mulighetene for et felles 
info skriv. 
 
HTVene mener det er viktig at noen svarer opp innlegg som kommer på facebook, 
avisinnlegg ol. Hans Ivar sier slike ting skal svares opp av ansvarlige i prosjektgruppa. 
 
 
 
2)HVORDAN HÅNDTERE ANSETTELSESFORHOLD I EN EVT NY KOMMUNE?  
Intensjonsavtale skal skrives. Skal foreligge før 17. mai. AML verner arbeidstakere mot å 
miste jobben med begrunnelse i kommunesammenslåing. 
 
For øvrig vil spørsmålet om hvordan ansettelsesforhold skal håndteres, behandles 
nærmere i neste fase av prosjektet, dvs. evt etter vedtak i kommunestyret. 
 
3) UTVIDET TREPARTSSAMARBEID, ET KRAV FOR EN NY KOMMUNE ? 
Fagforbundet Lunner og øvrige LO-forbund i Lunner har stilt som forutsetning for å 
delta i prosessen omkring prosjekt «Ny kommune», at samarbeidet baseres på et utvidet 
trepartssamarbeid. De øvrige hovedtillitsvalgte i Gran og Lunner støtter dette, og mener 
et utvidet trepartssamarbeid er en viktig forutsetning for å lykkes i framtidig samarbeid 
og utvikling av en ny kommune. 
 
 
 
 
 
 
 
Referent Brita Bollum Mala 
Hovedtillitsvalgt 
UDF Lunner 
 



 
 
 
 
 
 
 
FELLES MØTER HTV GRAN OG LUNNER I FORBINDELSE MED 
«NY KOMMUNE» 
Møter i prosjektgruppa 
 
 
Mandag 9.februar 
Mandag 16. februar 
Onsdag 18. februar  kl. 13-15  (Gran) 
Mandag 2. mars 
Onsdag 11.mars  kl. 13-15 (Lunner) 
Manda g16. mars 
Onsdag   8. april kl. 10-12 (Gran) 
Onsdag 8. april  
Mandag 20. april 
Onsdag 29.april  kl. 13-15 (Lunner) 
Mandag 11. mai 
Onsdag 13. mai  kl. 13-15 (Gran 
 
 
 
 


