
Ny kommune på 
Hadeland?



Kommunestyrevedtak - juni 14

1. Gran/Lunner kommune ønsker delta i første runde i 
kommunereformen med sikte på å avklare en mulig ny 
kommune på Hadeland sammen med Gran/Lunner 
kommune. 

2. Forslag til framdriftsplan, organisering og prosess for 
arbeidet, med utgangspunkt i regjeringens opplegg, 
legges fram for kommunestyret så tidlig som mulig 
kommende høst. 

3. Lunner kommune ønsker at Jevnaker kommune deltar i 
dette arbeidet og inviteres med i den videre prosessen. 
Denne invitasjonen skal ikke forsinke prosessene nevnt 
i punkt 1 og 2.



Forholdet til Jevnaker

Vedtak Jevnaker: 
• En ny Hadelandskommune, bestående av Gran, 

Lunner og Jevnaker er ikke et prioritert 
utredningsalternativ fra Jevnakers side. 

• Jevnaker kommune ønsker isteden å utrede et 
større kommunealternativ, bestående av Gran, 
Lunner, Jevnaker, Ringerike og Hole. De henvender 
seg derfor til disse kommunene for å få svar på om 
dette er at alternativet som er ønskelig å utrede. 



Forholdet til Jevnaker forts.

Vedtak Gran og Lunner: 
1. Gran/Lunner kommune takker nei til invitasjonen fra 
Jevnaker om å utrede en ny kommune bestående av 
Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran. Dette vurderes 
ikke som et funksjonelt samfunnsutviklingsområde. 

2. Gran/Lunner kommune ønsker å utrede om dagens ytre 
grenser for Gran og Lunner er en ev. ny kommune. 
Nabokommuner informeres om dette og inviteres til 
samarbeid om hvordan en slik vurdering bør 
gjennomføres.  

!



Oppstart av arbeidet

• Arbeidsgruppe bestående av ordførere, rådmenn og to 
saksbehandlere har planlagt oppstarten av prosessen 
med bakgrunn i KST-vedtak 

• 9. oktober - felles gruppeledermøte 
• Innspill til politisk sak som skal til kommunestyret 
• Innspill fra prosessveileder FM, Telemarksforsking, 

Ung stemme 
• Kafedialog om hva som skal utredes under de 

overordnede temaene: Tjenesteyting – 
Myndighetsutøvelse – Samfunnsutvikling  - 
Demokratisk arena og fremdriftsplan. 

• Drøfting om hvordan arbeidet skal organiseres 



Program for prosess, 
organisering og framdrift 
• 30. oktober - felles kommunestyremøte. Program som 

beskriver utredningsbehov, organisering av arbeidet, 
medvirkning/informasjon/kommunikasjon og framdrift 
skal vedtas 
!

Forslag til vedtak: 
1. Program for prosess, organisering og framdrifts for 

Kommunereform, fase 1 og 2, vedtas. 
2. Som medlem i arbeidsgruppe Demokrati velges følgende 

kommunestyrerepresentant fra et opposisjonsparti: 
3. Kommunestyret tar i egen sak i stilling til hvordan 

innbyggerne skal høres. Utredning av dette skjer som en 
del av det arbeidet som gjennomføres i Arbeidsgruppe 
Demokrati



Program for prosess, 
organisering og framdrift forts.

• Programmet 
1. Innledning  
2. Sentrale føringer 
3. Lokale føringer 
4. Kommunenes oppgaver 
5. Utredningsbehov 
6. Kritiske suksessfaktorer 
7. Informasjon, kommunikasjon og medvirkning 
8. Organisering 
9. Ressurser 
10. Framdriftsplan



Utredninger

!
• Framtidsbildet 
• Demografi/økonomi 
• Tjenesteyting og myndighetsutøvelse 
• Samfunnsutvikling 
• Demokrati



Arbeidsgrupper:

Prosjektorganisering Fase 1

Styringsgruppe 
Fra Gran og Lunner: 

Gruppeledere 
Ordfører og varaordfører 

Hovedtillitsvalgte

Prosjektgruppe 
Prosjektleder: KS 

Fra Lunner og Gran: 
Ordfører og Rådmann 

Hovedtillitsvalgt 
Fylkesmann

Rådmann/ 
Prosjektleder

Økonomi/ 
demografi

Tjenester og forvaltning

Demokrati

Samfunnsutvikling

TelemarksforskingStab: 
Fag/info

Prosjekteier 
Gran og Lunner 
Kommunestyret

Okt- Jan - 
Mai- Juni

Månedlig

14. dag
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