
 

Referat fra møte i Arbeidsgruppe Tjenesteyting og myndighetsutøvelse  
 
Tid/sted: Fredag 28.11.2014, kl. 10.00 på Gran rådhus 
Til stede: Henning Antonsen  Grunnskolesjef, Gran 

Tone Reidem   Helse- og omsorgssjef, Gran 
Bente Rudrud   Kommunalsjef, Lunner 
Anne Grønvold   Saksbehandler, Lunner 

 

Forfall:  Janicke Brechan  Leder Familie og oppvekst, Lunner 

  

 
1. Arbeidsform i møtene 

 Møtene avvikles fortrinnsvis annenhver gang i Gran og i Lunner 

 Ordførerne leder møtene i sin kommune 
 

2. Gjennomgang av mandatet 
Følgende mandat er vedtatt i programmet for Kommunereform: 

 

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? 

 I en større kommune vil mange få lenger avstand til kommunesenteret. Hva vil det bety 

for tilgang til tjenester? 

 Vil en større og mer kompleks organisasjon gjøre det vanskeligere å finne fram til «rette 

vedkommende»? 
 

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. 
 Vil større avstand og mindre lokalkunnskap hos kommunal myndighet skape problemer? 
 Vil det bli vanskeligere å finne «rette vedkommende» i en sak, og vil beslutningsfatteren 

bli mindre tilgjengelig? 
 Vil det bli mer tidkrevende for den enkelte å legge fram «sin sak» for rette 

vedkommende? 
 Vil rapporterings- og beslutningsgang bli lengre og mer tungrodd?   

 Hvordan kan etablering av en større kommune påvirke kommunens som myndighetsutøver?  

Jf. punktene over. 



 

3. Framdriftsplan 
Fram til neste møte setter deltakerne i arbeidsgruppa seg godt inn i mandatet, slik at vi kan legge opp 

en plan for utredningsarbeidet. Det avsettes tid til møter i kalenderen etter følgende oppsett: 

 

Tid Sted Merknad 
9.1.2015 
Kl. 9.00 – 12.00 

Lunner 
Møterom 
C1 

 

15.1.2015  Dette er et heldagsmøte for alle arbeidsgruppene og 
prosjektgruppa. Telemarksforsking vil delta denne dagen. 

23.1.2015 
Kl. 9.00 – 12.00 

Gran  

6.2.2015 
Kl. 9.00 – 12.00 

Lunner 
Møterom 
C1 

 

20.2.2015 
Kl. 9.00 – 12.00 

Gran  

6.3.2015 
Kl. 9.00 - 2015 

Lunner 
Møterom 
C1 

 

20.3.2015 
Kl. 9.00 – 12.00 

Gran  

10.4.2015 Lunner 
Møterom 
C1 

Utredning ferdigstilt 

23.4.2015 Gran Styringsgruppa drøfter utredning Tjenesteyting og 
myndighetsutøvelse 

7.5.2015  Kommunestyrene drøfter utredning Tjenesteyting og 
myndighetsutøvelse 


