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KOMMUNEREFORM - UTREDNING TJENESTEYTING OG MYNDIGHETSUTØVELSE  

 
Hjemmel: Inndelingsloven 

 
 
Styringsgruppas innstilling: 
::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja  
Utredning Tjenesteyting og myndighetsutøvelse godkjennes som del av et grunnlag for en 
beslutning om Lunner kommune sammen med Gran kommune skal etablere en ny kommune på 
Hadeland. 
 
::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja  
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... Sett inn saksopplysninger under denne linja  
Saksutredning: 
 
Kommunestyrene i Gran og Lunner kommuner vedtok i juni 2014 at de ønsket å delta i første runde 
i kommunereformen med sikte på å avklare en mulig ny kommune på Hadeland. Som en oppfølging 
av dette vedtaket, ble Program for prosess, organisering og framdrift for Kommunereform, fase 1 
og 2, vedtatt av begge kommunestyrene 30. oktober 2014.  
 
 
Føringer for utredningsarbeidet 
 
Ovennevnte program sier følgende i kap. 5 Utredninger: 

Det vesentlige av utredningsarbeidet vil bli gjort av arbeidsgrupper bemannet med 
representanter fra de to kommunene. 
Verktøyet NY KOMMUNE, som er utarbeidet av KMD vil bli benyttet. Gjennom dette vil en 
få oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk for kommunene. Variablene i NY 
KOMMUNE er valgt ut på bakgrunn av hva som har vært vanlig å se på i tidligere 
utredninger av kommunesammenslåinger.  
I tillegg til NY KOMMUNE vil kommuneplaner og Fylkesmannens kommunebilder bli benytte.   
 
Temaene vi har valgt å utrede bygger i stor grad på anbefalingene som er gitt i 
departementets veileder. I tillegg har en tatt hensyn til de innspillene som kom på felles 
gruppeledermøte 9. okt.  
Departementet veileder, og de samfunnsmessige hensyn og kriterier, som er presentert i 
meldingsdelen til kommuneproposisjonen for 2015, vil også være sentrale utgangspunkt for 
utredningsarbeidet.   
 
Det er viktig at vi finner det riktige nivået på utredningene.  Mange detaljer kan være 
interessante å undersøke, men gir ikke nødvendigvis et bedre beslutningsgrunnlag.  
Prosjektgruppa og arbeidsgruppene må derfor hele tiden ha for øye hva som er relevante 
opplysninger for å treffe en beslutning om å etablere en ny kommune. En viktig grunn til at 
Telemarksforsking er knyttet til arbeidet er at de skal bidra med råd om hva som er 
fornuftig avgrensning av arbeidet og gi anbefaling om hva som vurderes som tilstrekkelig 
beslutningsgrunnlag. 
 
Utredningene skal ikke være på mer enn 10 sider pr tema. Unntaket fra dette er arbeidet 
med temaet Tjenesteyting og myndighetsutøvelse. Dette temaet er omfattende og 
utredningen her kan være på inntil 20 sider.  
 
Arbeidsform og bemanning: 
For de fleste temaene vil det være naturlig å starte med å skaffe seg en oversikt over 
situasjonen slik den er i de to kommunene i dag. 
Siste delen av utredningene bør konsentrere seg om de muligheter og utfordringer en ny 
kommune vil medføre. 
Det legges opp til at arbeidet med temaene økonomi/befolkningsutvikling, tjenester og 
forvaltning og samfunnsutvikling, gjennomføres av arbeidsgrupper som er administrativt 
bemannet. 
I arbeidsgruppen for demokrati vil det være nødvendig med tydelig politisk deltakelse. 
Framtidsbildet utarbeides av prosjektgruppa. Etter som arbeidet med framtidsbildet 
utvikles må de andre arbeidsgruppene informeres og involveres.  
Arbeidsgruppene vil normalt bestå av to fagpersoner fra hver kommune oppnevnt av 
rådmennene. Gruppeleder kommer i tillegg.  
Arbeidsgruppen om demokrati skiller seg fra dette og blir større. 
Arbeidsgruppene konstituerer seg selv. Fagpersoner, med spesiell kompetanse, vil bli 
knyttet til arbeidsgruppene etter behov.  

 
Mandatene de ulike arbeidsgruppene fikk, ble supplert med noen flere punkter i styringsgruppas 
møte 27.11.2014. 
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Programmet fastslo følgende skjematiske framdriftsplan: 
 

 
 
 
De ulike utredningene har følgende frister for ferdigstillelse: 

31.01. Utredning - Demografi og økonomi  
27.02. Utredning – Demokrati   
06.03. Utredning – samfunnsutvikling 
06.03. Framtidsbildet 
10.04. Utredning – tjenesteyting og myndighetsutøvelse 

 
 
Det vises til vedlagte Utredning Tjenesteyting og myndighetsutøvelse. Denne er faglig 
kvalitetssikret av Telemarksforsking, som kommunene har inngått avtale med blant annet i denne 
hensikt.  
 
Utredningen legges fram for styringsgruppa som innstiller til kommunestyrene. Dersom 
styringsgruppa og/eller kommunestyrene har merknader til utredningen må dette komme fram i 
vedtakene. 
 
Eldrerådet har hatt Utredningen Tjenesteyting og myndighetsutøvelse til uttalelse. De fattet 
følgende vedtak:  
Utredning Tjenesteyting og myndighetsutøvelse tas til etterretning. 
 
Konklusjon: 
Saken ble lagt fram for styringsgruppa i deres møte 24.4.2015 sak 3. Styringsgruppa vedtok 
følgende innstilling overfor kommunestyrene:  
 
Utredning Tjenesteyting og myndighetsutøvelse godkjennes som del av et grunnlag for en 
beslutning om Lunner kommune sammen med Gran kommune skal etablere en ny kommune på 
Hadeland. 
 
 
DOKUMENT I SAKEN: 
Vedlagt:  
Utredning Tjenesteyting og myndighetsutøvelse 
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Øvrige dokument: 
Program for prosess, organisering og framdrift Kommunereform, fase 1 og 2 
 
Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: 
 
Utskrift legges på felles hjemmeside: https://nykommunevurdering.wordpress.com/sakspapirer/ 

 
 
Rett utskrift av møtebok. 
Roa, 
 
 
Utvalgssekretær 
 
... Sett inn saksopplysninger over denne linja  
 


