
   Gran og Lunner - ny kommune? 
 

Referat fra styringsgruppa  

møte torsdag 27.11.14 kl. 15.00 – 17.00 i Lunner rådhus 
 

Tilstede: 
Knut Lehre, Ordfører Gran  
Harald Tyrdal, Ordfører Lunner  
Anne Marte Skari, Senterpartiet og 
varaordfører Gran  
Halvor Bratlie, Varaordfører Lunner  
Øyvind Kvernvold Myhre, Bygdelista Gran  
Magnus Ofstad, Fremskrittspartiet Lunner 
Gunnar Schultz, Fremskrittspartiet Gran  
Tine Øverlien, Arbeiderpartiet Gran  
 

 
Rune Meier, Høyre Gran  
Bjørn Haugen Morstad, Høyre Lunner  
Trygve Brandrud, Senterpartiet Lunner  
Ole Dæhlen, Venstre Gran  
Ulf Rogneby, Venstre Lunner  
Malin Bergseth, Hovedtillitsvalgt Gran  
Hans Ivar Gustavsen, Hovedtillitsvalgt Lunner  
Else Randi Kolby, Hovedtillitsvalgt Gran  
Brita B. Mala, Hovedtillitsvalgt Lunner

Forfall: 

Hege Bogfjellmo, Arbeiderpartiet Lunner  
Mari Svenbalrud, SV Lunner  
Allan B. Andersson, SV Gran 

 

Saksliste 

1. Status for arbeidet – orientering om oppfølging av kommunestyrenes vedtak og 

framdriftsplan for våren  

2. Medvirkningsarbeidet i prosjektet – hvordan ønsker vi å legge opp dette?  
3. Framtidsbildet  
4. Tema for drøfting i partigruppene føre neste styringsgruppemøte. 
5. Neste møte: 05.02. kl 15.00 – 17.00 i Gran 
6. Eventuelt    
  

Møtet ble ledet av ordfører Harald Tyrdal, Lunner kommune 

Referat 

Innkalling og saksliste godkjent. 

1. Status for arbeidet – orientering om oppfølging av kommunestyrenes vedtak og 
framdriftsplan for våren  

 
Behandling i møtet 
Programmet oppdateres med vedtakene fra felles kommunestyremøte 30.10. og et nytt tema 
vedtatt i dette styringsgruppemøtet.  Ordførerne bekreftet at problemstillingene i forslaget fra 



Kvernvolden Myhre, (jfr. punkt 6 i vedtaket fra felles kommunestyremøte 30.10.14) vil bli tatt med i 
arbeidsgruppenes vurderinger og utredninger. Det samme gjelder hvilken region en mulig ny 
kommune skal tilhøre i fremtiden (jfr. vedtakspunkt 4 i kommunestyrene 30.10.14). 
 
Vedtak: 

I. Styringsgruppa tar informasjonen om status til orientering. 
II. Styringsgruppa vedtar følgende møtetidspunkter: 05.02. (i Gran), 12.03. (i Lunner), 23.04. (i 

Gran) og 20.05 (i Lunner). Alle møtene kl. 14.30 – 16.30.  
III. Styringsgruppa vedtar at spørsmål, reist av Øyvind Kvernvold Myhre, om klima- og 

miljøkonsekvenser ved eventuell endrede transportbehov behandles i utredningen om 
samfunnsutvikling. 
    

2. Medvirkningsarbeidet i prosjektet – hvordan ønsker vi å legge opp dette?  
 
Behandling i møtet 
Styringsgruppa arbeidet i grupper med temaet. Disse er oppsummert i vedlegg til referatet og blir 
tatt med i arbeidet med kommunikasjons- og informasjonsarbeid våren 2015.  
 
Vedtak: 
Styringsgruppa ønsker følgende for det videre medvirkningsarbeidet: 

I. Det utarbeides et felles informasjonsopplegg som benyttes i møter med innbyggere og 
ansatte. 

II. Informasjonen skal engasjere og samtidig balansert. 
III. Det er et mål å få flest mulig innspill til arbeidet. 
IV. Møtene bør være dialogbasert – gjerne med arbeid i grupper.   
V. En innbyggerundersøkelse bør gjennomføres ut på våren 

 
 

3. Framtidsbildet  
Behandling i møtet 
Styringsgruppa arbeidet i grupper med temaet ut fra disse spørsmålene: Hva er vi stolte av på 
Hadeland? Og i vår kommune? Arbeidet i gruppene ble presentert i plenum, er oppsummert i 
vedlegg til referatet og blir tatt med prosjektgruppas arbeid med framtidsbildet. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppa ber om å få et forslag til framtidsbildet til behandling i styringsgruppa 05.02.15. 
 

4. Tema for drøfting i partigruppene før neste styringsgruppemøte. 
Behandling i møtet 
Styringsgruppa fikk lagt fram tre spørsmål til drøfting i partigruppene og arbeidstakerorganisasjonene 
før neste møte i styringsgruppa. Disse er:  

 Hva er vi stolte av på Hadeland?  

 Hva er vi stolte av i vår kommune? 

 Hva ønsker vi å utvikle som kommuner i de neste 20 – 30 årene? 
 
Det ble fremmet forslag om å få mer presise spørsmål knyttet til utredningen.  
 
Vedtak: 
Styringsgruppa ber om konkrete spørsmål knyttet til utredningsarbeidet i god tid før neste møte i 
styringsgruppa.  
  



 
5. Neste møte: 05.02. kl 15.00 – 17.00 i Gran 

Behandling i møtet 
Styringsgruppa drøftet sin arbeidsform. Det er ønskelig med informasjon om hva som drøftes i 
arbeidsgruppene, oppsummeringer fra folkemøtene, foredrag om gjennomførte sammenslåinger 
eller andre tema med aktualitet for denne utredningen. Gruppa ønsker primært saker fremmet for å 
ta stilling til konkrete saker.  
Ved eventuelle foredrag eller studieturer er det ønskelig at dette koordineres slik at styringsgruppa 
kan ta del i dette.  
Ordning med vararepresentasjon ble drøftet.  
 
Vedtak: 
Styringsgruppa ber om at saker fremmes slik at beslutninger kan fattes i møtet. 
Styringsgruppa vedtar at vararepresentant kan møte dersom gruppeleder har forfall. 
 

6. Eventuelt     

Ingen saker 

 

 

Lunner, 12.12.14  

 

Arild S Stana 

prosjektleder  



Vedlegg – oppsummeringer fra arbeidet i grupper 

 

Medvirkningsarbeidet i prosjektet 

Gruppe A 

 

Målgruppe Metode  Andre forhold 

pensjonister, folk som 
ikke er på jobb på dagtid 

Duarn, Lidskjalv, Trivselshuset, 
Frivillighetssentralen m. fl., 
seniordansen, saniteten 

Lik informasjon! 
 

ungdom 
 

Hadeland videregående skole – 
samfunnsfag, valgdebatter, oppslag 

«førtiåringene» Folkemøter på hver skole/barnehage, 
facebook, Twitter? Avisa? Går det an 
å treffe pendlerne (tog) – involvering 

 

Gruppe B 

Målgruppe Metode  Andre forhold 

Ungdom Møte på skole De som informerer må være 
nøytrale og alle må gi lik 
informasjon 
Leserbrev, internett, 
spørreskjema 

Lag og foreninger: Lions, 
fagforeninger, Musikk; 
eks janitsjarkorpset, 
Saniteten, pensjonister 

Invitere seg til lag og foreninger egne 
møter, samt reklamere for at vi kan 
inviteres. 

Næringslivet, eks Gran 
Handelsstand 

 

Ansatte  

Pendlere   

 

Gruppe C 

Målgruppe Metode  Andre forhold 

Ungdom: Videregående 
skole og ungdomsskolene 

Forventningsseminar 
Dialogbaserte møter: gruppe og 
plenum. 
Invitere skolene til å tegne sitt 
framtidsbilde.  

Hva er viktig for den enkelte at 
utredningen gir svar på? 
 
Møter med ulikemålgrupper vil 
gi grunnlag for innbygger- 
undersøkelse. Utdypende 
spørsmål som kom opp i 
møtene 

FAU – skole og 
barnehage 

 

Seniordansen  

Pensjonister  

Seniorforum  

  

 

 



 

Målgruppe Metode  Andre forhold 

Ungdom:  Videregående skole –  
Skolemøter i skoletida 
 
Ungdomsskolene  

Engasjerende og balansert 
informasjon – IKKE nøytral 

Lag og foreninger; idrett, 
teater, velforeninger og 
fagforeninger 

I forhold til virksomheten 

Brev med invitasjon om 
uttalelse 

 

Invitere til folkemøter  

Uorganiserte Folkemøter 

Næringslivet Via foreninger? NHO 
Næringskonsulenten 
Hadelandshagen 

 

Framtidsbildet 

Gruppe1  

Hva vi er stolte av på Hadeland og i vår kommune: 

 Historie og kulturlandskap 

 Natur- og friområder 

 Tjenestene vi klarer å gi – et system som ivaretar folk 

 Gode og trygge oppvekstmiljøer 

 Kulturlivet: musikk, teater … 

 Sterkt regiontilhørighet 

 Hadeland videregående skole/kultursalen 

 

Gruppe 2 

 Natur og kultur 

 Dugnad 

 Tradisjoner (bevissthet) 

 Likeverd (kort avstand)  

o «Kong Salomo og Jørgen Hattemaker« er forfattet på Hedmark  

 Lokalpatriotisme +/- 

 

Gruppe 3 

 Kulturlandskapet 

 Blomstrende kulturliv 

 Hadeland videregående skole 

 Ungdommen vår 

 Viggaløpet 



 Nærhet 

 Sentralt 

 Lygna – natur, ski 

 Felles identitet på Hadeland 

Stolt av i egen kommune (Lunner): 

Det gode liv lever vi litt bedre i Lunner.  

I naturen nær byen. 

 

Gruppe 4 

 Natur og kulturlandskap 

 Kulturlivet 

 Historia vår 

 Folkelynne – tolerante – jordnære – vitebegjærlige – åpent sinn – imøtekomne 

 Ny videregående skole 

 Nye idrettsanlegg og (gode idrettsutøvere) 

 Gran sentrum 

 Glassverket 

 Gode oppvekstvilkår 

I vår kommune: 

 Våre gamle kirker 

 Nysetergruvene 

 Lygna 

 

 

 


