
   Gran og Lunner - ny kommune? 
 

Referat fra styringsgruppa  

møte torsdag 05.02.15 kl. 15.00 – 17.00 i Gran rådhus 
 

Tilstede: 
Harald Tyrdal, Ordfører Lunner  
Anne Marte Skari, Senterpartiet og 
varaordfører Gran  
Halvor Bratlie, Varaordfører Lunner  
Øyvind Kvernvold Myhre, Bygdelista Gran  
Einar Ellefsrud møtte for Gunnar Schultz, 
Fremskrittspartiet Gran  
Tine Øverlien, Arbeiderpartiet Gran  
Hege Bogfjellmo, Arbeiderpartiet Lunner  
Mari Svenbalrud, SV Lunner  

 
 
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  
Brita B. Mala, Hovedtillitsvalgt Lunner

 
 
Forfall:  
Knut Lehre, Ordfører Gran  

Magnus Ofstad, Fremskrittspartiet Lunner  

Gunnar Schultz, Fremskrittspartiet Gran 

Allan B. Andersson, SV Gran  
Else Randi Kolby, Hovedtillitsvalgt Gran  
 

Møtet ble ledet av ordfører Harald Tyrdal, Lunner kommune til og med sak 3, deretter varaordfører 

Halvor Bratlie, Lunner.  

 

Saksliste:  

1. Godkjenning av referat fra møtet i styringsgruppa 27.11. 14 

2. Status for arbeidet – framdrift og informasjons- og kommunikasjonsplan 

3. Utredning - økonomi og demografi  
4. Spørreundersøkelse 
5. Grensejusteringer mot andre kommuner 
6. Framtidsbildet  
7.  Eventuelt    

 

Referat 
 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 



Saksframlegg 

1. Godkjenning av referat fra møtet i styringsgruppa 27.11. 14 

Behandling i møtet: 
Trine Øverlien var til stede i møtet, men registrert med forfall. Dette rettes opp i referatet. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppa godkjenner referatet fra møtet 27.11. 14. 
 
2. Status for arbeidet – framdrift og informasjons- og kommunikasjonsplan 
 
Behandling i møtet: 
Programmet og gjennomføring av møtet med statsråd Sanner ble presentert. Styringsgruppa 
inviteres og hvert medlem melder fra om dltakelse. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppa tar status for arbeidet og ny informasjons- og kommunikasjonsplan til 
orientering.  

 
3. Utredning - økonomi og demografi  

Behandling i møtet: 
Styringsgruppa mente utredningen var lettlest og god. Det ble reist spørsmål og gitt 
kommentarer til noen punkter i utredningen. Spørsmål ble besvart av rådgiver Edvin Straume 
som har hatt ansvar for arbeidsgruppa som har utarbeidet utredningen.  
 

Vedtak: 
Utredning Demografi og Økonomi godkjennes som del av et grunnlag for en beslutning om 
Lunner/Gran kommune sammen med Gran/Lunner kommune skal etablere en ny kommune. 
  
 
4. Spørreundersøkelse 

Behandling i møtet: 
Prosjektleder informerte om forslag til gjennomføring. Det ble reist spørsmål om formål, 
gjennomføringstidspunkt og spørsmål som skal stilles. Det ble tilslutning til å spørre om de to 
kommunene skal bli en ny kommune.      
 
Vedtak: 
Styringsgruppa godkjenner gjennomføring av en spørreundersøkelse med et representativt utvalg 
innbyggere i uke 8 – 10.  
 
5. Grensejusteringer med andre kommuner 

Behandling i møtet: 
Det ble gitt en orientering om at grensejusteringer til andre kommuner først bør gjennomføres 
etter eventuelt vedtak om ny kommune høsten 2015. Dette bygger på anbefalinger i folkemøtet 
på Bjoneroa.  
 
Forslag til vedtak ble foreslått endret av prosjektleder for å få et mer presist vedtak.  
  
Forslag til vedtak: 



Styringsgruppa anbefaler at å utsette realitetsbehandling av grensejusteringer til fase 2 i 
prosjektet.  
 
Vedtak: 
Styringsgruppa anbefaler at å utsette realitetsbehandling av grensejusteringer til etter vedtak 
høsten 2015 om å etablere én ny kommune eller forbli to kommuner. 
 
6. Framtidsbildet  
Behandling i møtet: 
 
Styringsgruppa gav synspunkter til videre arbeid. Disse oppsummeres slik: 

 Nærhet til Oslo og Gardermoen – vekst og næringsutvikling 

 Satse på tverrfaglig arbeid overfor barn og unge.  

 Det som er positivt for våre kommuner er positivt for hele regionen – unngå intern 
konkurranse mellom kommunene.  

 Vi må stå sammen. Vi har alle muligheter 

 Legge vekt på hva som skaper felles identitet i en ny kommune. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppa tok informasjonen om arbeidet med framtidsbildet til orientering. 

  
7. Eventuelt 

Ingen saker 

15.02.15     

Arild S Stana 

prosjektleder 


