
Temagruppe: Samfunnsutvikling 

Referat: 
 
Fredag 28.11. kl. 10.00 – 12.00 Gran rådhus, møterom rådmannen 
 
Til stede: 
Gunn Elin Rudi, Lunner 
Ole Dæhlen, Lunner 
Øyvind Sørlie, Gran  
Trygve Rognsatad, Gran 
Edvin Straume – leder for arbeidsgruppa og referent 
 
Sak 1 Hvordan er arbeidet organisert? 
Møteleder orienterte om organisering, prosess og framdrift, slik dette er presentert i programmet 
som er vedtatt. 

Sak 2  Hva er oppgaven. 
Det ble redegjort for arbeidet slik dette er presentert på side 12 i programmet. 
Strukturen for hvordan utredningen skal bygges opp går fram av mal som var sendt deltakerne 
sammen med innkallingen. 
Utredningen skal være på maksimum 10 sider og være ferdig og overleveres prosjektgruppa 6. mars. 
Mer utfyllende opplysninger kan legges fram i vedlegg og tilleggsdokument. 
Etter hvert som arbeidet skriver fram vil det være aktuelt å trekke med seg fler kommunalt ansatte 
med spesialkompetanse på aktuelle områder.  
Mer utfyllende opplysninger om hva som forventes vurdert og belyst, går fram av Meldingsdel til 
Kommuneproposisjonen 2015, spesielt pkt. 4.4 og 4.5. (s.29 – 33). 
Denne meldingsdelen lå vedlagt innkallinga og finnes også på departementets hjemmeside (se sak 5)    
Her finnes også ekspertutvalgets delrapport fra mars, som redegjør nærmere for kriteriene for god 
kommunestruktur, og annen relevant informasjon som vi har bruk for i arbeidet vårt. 
 
Sak 3 To av oppgavene skiller seg ut og må håndteres spesielt: 

• Grensejustering 
Telemarksforskning er knyttet til arbeidet som kompetansemiljø. Disse vil bli kontaktet og bedt om å 
komme med faglig innspill og tilrådning om: 

o Hvilke grenseområder som er aktuelle å utrede/vurdere. 
o Hvordan arbeidet bør legges opp og organiseres. Herunder hvordan aktuelle nabokommuner 

trekkes med i arbeidet. 
o Hvordan innbyggerne i aktuelle områder bør høres.   

Fylkesmannen skal også involveres i dette arbeidet. 
  

• Infrastrukturtiltak – bompenger Rv 4 
Ved behandling av kommuneproposisjonen understreket flertallet i Stortinget «viktigheita av at nye 
større kommunar får gode infrastrukturtiltak for å redusere avstandane og betre framkommelegheita 
også internt i nye og større kommunar.» 
I statsbudsjettet for 2015 skriver Samferdselsdepartementet at arbeidet med å «vurdere nærmare 
om infrastrukturtiltak kan nyttas i arbeidet med kommunesammenslåingar» vil bli gjort i det 
pågående arbeidet med Nasjonal transportplan. 

o På bakgrunn av dette vil det bli sendt brev til regjeringa (KMD/SD) der en ber om møte med 
departementene og fremmer krav om økt statlig andel av utbyggingen av Rv 4. 



o Innholdet i brevet er under utforming. Det er avtalt møte med SVV i Oslo fredag 5. des. for å 
kvalitetssikre deler av innholdet. 

o Fylkesmannen har gitt tilsagn om deltakelse på slikt møtet. Brevet vil også bli drøftet med 
fylkesmannen før det sendes. 

o Målet er å få sendt brevet før jul.   
Arbeidsgruppa drøftet hva som bør være utgangspunkt for kravet om økt statlig finansiering av Rv 
utbyggingen. 
 
Sak 4  Er mandatet dekkende. 
Foreløpig oppleves mandatet vidt nok til å dekke de fleste områdene som må utredes. 
I tillegg til pendling bør en også se på flyttemønster. 
Dersom bet blir behov for å utrede mer enn det mandatet åpner for må dette meldes 
prosjektgruppa. 
I malen som var sendt ut var pkt. 4 Utredning uheldig og ufullstendig utfylt. Dette vil bli justert til 
neste møte. 
 
Sak 5  Hvor finner vi det vi trenger: 
I innkallinga til møtet var følgende oppgitt: 
- NY KOMMUNE  http://www.nykommune.no/ 
Forslag til Regional plan for Hadeland 
http://www.oppland.no/PageFiles/199867/Regional_plan_Hadeland_WEB.pdf.pdf 
Kommuneplaner 
Fylkesmannens kommunebilder 
i tillegg kommer andre aktuelle planer og utredninger en vil få behov for å hente informasjon fra.  
 

Sak 6 Hva er jeg god på – hva kan jeg bidra med. 
Runder rundt bordet hvor deltakerne orienterte om egen bakgrunn, erfaring, kompetanse og 
preferanse.  

Sak 7 Hvem gjør hva fram til neste møte.  
Det var enighet om at statistikk og faktagrunnlag var grunnleggende utgangspunkt for forholdene 
som skal utredes. Mye av denne statistikken vil trolig egne seg som vedlegg til utredningen men vil 
danne utgangspunkt for innholdet i vurderingene. 
Med utgangspunkt i dette var en enige om at følgende forberedelser gjøres til neste møte: 

• Gunn Elin/Øyvind: 
Skaffer fram faktagrunnlag knyttet til: 

o Befolkningsmessige forhold. 
(Hvordan har utviklingene vært – hvor har veksten skjedd – hva planlegger vi for. Er det 
forskjeller kommunene imellom?)   

• Ole: 
Skaffer fram faktagrunnlag knytte til: 

o Næringsutvikling og flyttemønster. 
• Trygve: 

Skaffer fram faktagrunnlag knytte til: 
o Trafikk og trafikktall. 

• Edvin: 
Skaffer fram faktagrunnlag knyttet til: 

o Arbeidet som er gjort med regional plan.   
 

http://www.nykommune.no/
http://www.oppland.no/PageFiles/199867/Regional_plan_Hadeland_WEB.pdf.pdf


 
Sak 8 Møteplan. 
Neste møte legges til Lunner rådhus tirsdag 16. des. kl. 9-11. 
Til dette møtet legges det fram forslag til møteplan for arbeidet.  
Alle gruppene skal møtes til felles arbeidsmøte med Telemarksforskning 15. januar.  
Her vil det bli gitt veiledning til gruppene. Dette møtet må vi forberedes slik at vi får veiledning på de 
punktene vi har uavklarte forhold.  
 
Sak 9 Eventuelt 
Det var ingen som hadde saker å drøfte under dette punktet. 
 
 
EDS 
14.12.14 
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