
   Gran og Lunner - ny kommune? 
 

Møte i styringsgruppa torsdag 12.03. 2015 kl. 14.30 – 16.30 i Lunner rådhus 
 



Til styringsgruppas medlemmer: 
 
Knut Lehre, Ordfører Gran  
Harald Tyrdal, Ordfører Lunner  
Anne Marte Skari, Senterpartiet og varaordfører Gran  
Halvor Bratlie, Varaordfører Lunner  
Tine Øverlien, Arbeiderpartiet Gran  
Hege Bogfjellmo, Arbeiderpartiet Lunner  
Øyvind Kvernvold Myhre, Bygdelista Gran  
Magnus Ofstad, Fremskrittspartiet Lunner Gunnar Schultz, Fremskrittspartiet Gran  
Rune Meier, Høyre Gran  
Bjørn Haugen Morstad, Høyre Lunner  
Trygve Brandrud, Senterpartiet Lunner  
Allan B. Andersson, SV Gran  
Mari Svenbalrud, SV 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 

 

Styringsgruppa for prosjektet – ny kommune? Gran og Lunner 

innkalles til møte torsdag 12.03. kl. 14.30 i Lunner rådhus, kommunestyresalen. 

 

Eventuelt forfall meldes til prosjektleder Arild Stana, arild.stana@ks.no 

Saksliste:  

1. Godkjenning av referat fra møtet i styringsgruppa 05.02. 2015 

2. Status for arbeidet  

3. Utredning – demokrati 
4. Utredning - samfunnsutvikling  
5. Høring av innbyggerne 
6. Framtidsbildet  
7.  Eventuelt    

 

Saksframlegg 

1. Godkjenning av referat fra møtet i styringsgruppa 05.02.15 

Om saken: 
Referatet fra møtet i styringsgruppa 05.02.15 er vedlagt.  
 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppa godkjenner referatet fra møtet 05.02.15. 
 

2. Status for arbeidet  
Om saken 
I felles møte 30.10.14 vedtok kommunestyrene prosjektprogrammet. I dette er framdriftsplan for 
hele perioden. Arbeidet følger denne framdriftsplanen med unntak for framtidsbildet. I sak 6 
orienteres det om endret framdrift for arbeidet med framtidsbildet. 
 

mailto:arild.stana@ks.no


Informasjon om prosjektet legges fortløpende på felles nettside. Antall følgere på facebook er nå 
749. 
 
De nyvalgte ungdomsrådene i Gran og Lunner hadde sine første møter torsdag 5. februar. 
Stabsgruppa for kommunestrukturarbeidet orienterte om dette arbeidet før representantene fra 
ungdomsrådene diskuterte og gav tilbakemelding på hva de synes er viktig i denne sammenhengen. 
Det er planlagt flere møter med ungdomsrådene ut over våren. 
 
Det har også vært holdt møter med representanter for bedrifter og med bondelagene og 
småbrukerlagene i kommunene. Nye møter med lag og foreninger er under planlegging.  
 
Statsråd Jan Tore Sanner besøkte Lunner og Gran 19.02. Han møtte styringsgruppa og 
prosjektgruppa. Der informerte ordførerne og en av de hovedtillitsvalgte om arbeidet før en 
samtale med statsråden. Sanner deltok også i første del av felles møte for kommunestyrene. 
Statsråd Sanner svarte på spørsmål fra kommunestyremedlemmer.  
   
Spørreundersøkelse er under gjennomføring, og det forventes at resultatene legges fram i felles 
møte for kommunestyrene 19.03. Det skal innhentes svar fra 300 personer i Lunner og 450 i Gran; 
alle er over 18 år. Følgende spørsmål blir stilt:  
 
GRAN 
1. Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for Gran kommune bør være? Bør 
kommunen slås sammen med Lunner eller bør kommunen være selvstendig som i dag? 
 
A. Sammenslåing med Lunner kommune 
B. Være organisert som i dag 
C. Vet ikke/ingen mening 
 
LUNNER 
1. Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for Lunner kommune bør være? Bør 
kommunen slås sammen med Gran eller bør kommunen være selvstendig som i dag? 
 
A. Sammenslåing med Gran kommune 
B. Være organisert som i dag 
C. Vet ikke/ingen mening 
 
I BEGGE KOMMUNENE 
2. Hvis kommunesammenslåing mellom Gran og Lunner, bør den nye kommunen søke om å bli en 
del av Akershus eller forbli i Oppland fylke som i dag?  
 
A. Søke om å bli en del av Akershus 
B. Forbli i Oppland som i dag 
C. Vet ikke 
   
Styringsgruppa vil i møtet få en kort orientering om samlet status i arbeidet.  
 
Dokumenter i saken: 
Prosjektprogrammet ligger på nettsida til prosjektet: 
https://nykommunevurdering.files.wordpress.com/2014/10/program-vedtatt-av-k-styret-
justert.pdf 

 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppa tar status for arbeidet til orientering. 

 
 
 

https://nykommunevurdering.files.wordpress.com/2014/10/program-vedtatt-av-k-styret-justert.pdf
https://nykommunevurdering.files.wordpress.com/2014/10/program-vedtatt-av-k-styret-justert.pdf


3. Utredning - demokrati  

 
Arkivsaksnr.: 15/138 -1 Arkivnr.: 026 

 

 
Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold 
 
KOMMUNEREFORM - UTREDNING DEMOKRATI  
 
Hjemmel: Inndelingsloven 
 
 

Arbeidsgruppas innstilling: 
Utredning Demokrati godkjennes som del av et grunnlag for en beslutning om Lunner/Gran 
kommune sammen med Gran/Lunner kommune skal etablere en ny kommune på Hadeland. 
 
  



 
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. 
 
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 (se sak 6 om endret framdrift) 

10.04. Utredning – tjenesteyting og myndighetsutøvelse 

 
 
Det vises til vedlagte Utredning Demokrati. Denne er faglig kvalitetssikret av Telemarksforsking 
som kommunene har inngått avtale med blant annet i denne hensikt.  
 
Utredningene legges fram for styringsgruppa som innstiller til kommunestyrene. Dersom 
styringsgruppa og/eller kommunestyrene har merknader til utredningene, må dette komme fram i 
vedtakene. 
 
 
Konklusjon: 
Saken legges fram for styringsgruppa med følgende forslag til innstilling overfor kommunestyrene: 
 
Utredning Demokrati godkjennes som del av et grunnlag for en beslutning om Lunner/Gran 
kommune sammen med Gran/Lunner kommune skal etablere en ny kommune på Hadeland. 
 
 
DOKUMENT I SAKEN: 
Vedlagt:  
Utredning Demokrati datert 3.3.2015 
 
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 



 

 
4. Utredning - samfunnsutvikling  

 
Saksbehandler: rådgiver, Edvin Straume 
 
KOMMUNEREFORM - SAMFUNNSUTVIKLING  
 
Hjemmel: Inndelingsloven 
 
 

Arbeidsgruppas innstilling: 
Utredning Samfunnsutvikling godkjennes som del av et grunnlag for en beslutning om Lunner/Gran 
kommune sammen med Gran/Lunner kommune skal etablere en ny kommune på Hadeland. 
 
  



 
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 demografi/økonomi, 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. 
 
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 (se sak 6 om endret framdrift) 

10.04. Utredning – tjenesteyting og myndighetsutøvelse 

 
 
Det vises til vedlagte Utredning Samfunnsutvikling. Denne er faglig kvalitetssikret av 
Telemarksforsking som kommunene har inngått avtale med.  
 
Utredningen legges fram for styringsgruppa som innstiller til kommunestyrene. Dersom 
styringsgruppa og/eller kommunestyrene har merknader til utredningen må dette komme fram i 
vedtakene. 
 
 
Konklusjon: 
Saken legges fram for styringsgruppa med følgende forslag til innstilling overfor kommunestyrene: 
 
Utredning Samfunnsutvikling godkjennes som del av et grunnlag for en beslutning om Lunner/Gran 
kommune sammen med Gran/Lunner kommune skal etablere en ny kommune på Hadeland. 
 
 
DOKUMENT I SAKEN: 
Vedlagt:  
Utredning Samfunnsutvikling 
 
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. 
Jaren, 
 
Utvalgssekretær 



 

 
5. Høring av innbyggerne 

 

Arkivsaksnr.: 14/934 -36 Arkivnr.: 026 

 

 

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold 
 

Kommunereform - høring av innbyggerne, jfr. inndelingslovas bestemmelser  
 
Hjemmel: Inndelingslova 
 
 

Arbeidsgruppe Demokrati fremmer følgende innstilling overfor Styringsgruppa: 
Innbyggerne i Lunner/Gran skal høres etter Inndelingslovens bestemmelser ved at det i tilknytning til 
kommunevalget høsten 2015 gjennomføres en rådgivende folkeavstemming. 
 
 
  



Saksutredning: 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet «Veien mot en ny kommune», en veileder 
for utredning og prosess. Denne redegjør for ulike høringsformer, og vi vil i det videre gjengi dette: 
 

«Medvirkning og innbyggerdialog1 
Inndelingsloven regulerer fastsettelse og endring av kommune- og fylkesgrenser. Lovens formål er 
som følger: «Formålet med denne lova er å leggje til rette for ei kommune- og fylkesinndeling som 
innafor ramma av det nasjonale fellesskap kan sikre eit funksjonsdyktig lokalt folkestyre og ei 
effektiv lokalforvaltning. Endringar i kommune- eller fylkesinndelinga bør medverke til å skape 
formålstenlege einingar som kan gi innbyggjarane og næringslivet tilfredsstillande tenester og 
forvaltning». 

 
Inndelingslova § 10 sier at innbyggerne bør høres før kommunestyrene gjør vedtak om en eventuell 

sammenslåing. Slike høringer kan skje ved rådgivende folkeavstemning, opinionsundersøkelser, 

møte eller lignende. 

 
Juridisk sett pålegges altså ikke kommunene å holde innbyggerhøring, og kommunene står i tilfelle 

fritt til å velge høringsmetode. Det er videre klart at en innbyggerhøring kun vil være rådgivende 

for kommunene, og at kommunestyret i prinsippet kan velge å se bort fra det rådet som gis. Dette 

innebærer at loven åpner for andre beslutningsprosesser enn de som har vært vanlige i de siste 12 

årene. Ved frivillige kommunesammenslåinger har flesteparten av kommunene valgt å gjennomføre 

folkeavstemminger for å få fram innbyggernes syn. I praksis har også lokalpolitikerne vanligvis 

forpliktet seg til å følge folkemeningen. I forbindelse med kommunereformen vil det fortsatt være 

opp til kommunene selv å avgjøre om de ønsker å spørre om innbyggernes råd ved folkeavstemning 

eller ved for eksempel å benytte en spørreundersøkelse. Departementet vil dekke 100 000 kroner 

til hver kommune i forbindelse med høring av og informasjon til innbyggerne. 

 
Den enkelte kommune bør vurdere hvor godt egnet en rådgivende folkeavstemming er som 

høringsmetode i forbindelse med kommunesammenslåinger. Ulike høringsmøter kan ha ulike 

effekter på beslutningsprosessene. Valg av høringsmåte må derfor vurderes utfra hvilke krav som 

det er naturlig å stille til en høringsprosess. Dette dreier seg om hvorvidt den aktuelle høringsmåten 

bidrar til: 

 

 å frembringe representativ informasjon 

 å skape dialog 

 at innbyggernes standpunkter bygger på kunnskap og innsikt 

 å gi informasjon om styrken i innbyggernes standpunkter og hvilke argumenter som er 

utslagsgivende 

 
 

 
Når det gjelder innbyggermedvirkning og dialog kan man bl.a. skille mellom strukturelle, 

prosessuelle og forvaltningsorienterte virkemidler. De strukturelle virkemidlene er 

 
1 

Brandtzæg, B. A. (2014) Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing. Erfaringer og innspill fra 

frivillige sammenslåinger TF-notat 35/2014 – Kapittel 2 



permanente organer hvor brukerne/innbyggerne gis plass, og hvor de kan være med å fremme sine 

synspunkter. De prosessuelle virkemidlene har avgrenset varighet og benyttes for å innhente 

opplysninger og synspunkter fra innbyggerne i bestemte saker eller prosesser. I forbindelse med 

forvaltningsorienterte virkemidler, er det i første rekke forvaltningen selv som setter seg mål og 

standarder som de skal forsøke å oppnå for å gi innbyggerne et best mulig tilbud. I forhold til en 

kommunesammenslåing er det de prosessuelle virkemidlene som er av størst relevans. Dette fordi 

dette er virkemidler som har avgrenset varighet, og som benyttes i den løpende dialogen mellom 

innbyggerne og kommunen. 

 
Aktuelle prosessuelle virkemidler kan være: 

 

 Rådgivende Folkeavstemming 

 Opinionsundersøkelser 

 Utvidede folkehøring, søkekonferanser og visjonsseminar 

 Fokusgrupper 

 Høring 

 Referansegrupper og innbyggerpanel 
 

Vi vil i det følgende foreta en gjennomgang av de aktuelle virkemidlene.
2
 

 
 

1.1 Rådgivende folkeavstemming 
 
Rådgivende folkeavstemming er som nevnt den tradisjonelle måten å innhente innbyggernes syn på en 
kommunesammenslåing. Selv om makten for å avgjøre sammenslåingsspørsmålet er lagt til 
kommunestyrene, har det vært mest vanlig med rådgivende folkeavstemming ved sammenslåing fordi 
spørsmålet er viktig for folk flest. I representative demokrati er valg og folkeavstemming den viktigste 
formelle kommunikasjonskanalen mellom styrende og styrte. Norge har imidlertid ingen sterk 
tradisjon for å benytte folkeavstemming som demokratisk virkemiddel. I andre land, som f.eks. 
Danmark, Sveits og USA, er dette et instrument som er benyttet i større grad. 
 
Bruk av folkeavstemminger berører en del demokratiske problemstillinger som det kan være viktig å 
være oppmerksom på. Folkeavstemminger kan ha en tendens til å støtte opp om de 
motsetningsorienterte trekkene knyttet til politiske spørsmål. Det vil si at de ikke legger godt til rette 
for dialog og vurderinger av ulike sider av en sak hvor man i fellesskap og søker gode løsninger 
gjennom bred, omforent konsensus. Deltakelse i demokratiske prosesser blir gjerne sett på som viktig 
for å bidra til demokratisk læring, for å skape politisk engasjement og derigjennom bidra til å styrke 
og videreutvikle demokratiet. Det kan stilles spørsmål ved hvorvidt folkeavstemminger bidrar til å 
støtte opp om disse idealene. Gjennom folkeavstemming kan velgeren utføre sin deltakelse alene og 
for seg selv, uten en debatterende deltakelse. I dette ligger at avveininger i stemmeboksen ikke 
nødvendigvis er et resultat av dialog, og at mange kan ha vært passive tilhørere av eventuelle 
offentlige debatter i forkant. 
 
 
Basert på: Bolkesjø, T. & Brandtzæg, B.A. 2005. Den vanskelige dialogen. Om innbyggerhøring og 
evaluering av forsøket på kommunesammensluting i Valdres i 2004. - Telemarksforsking-Bø. Rapport 
nr. 224 2005. 
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Gjennom folkeavstemming har alle muligheter for å utrykke sin mening, men folkeavstemminger 
innebærer at det er klare valgalternativ. I spørsmål om kommunesammenslutninger er alternativet 
ja eller nei. Folkeavstemminger kan være mindre egnet for å få fram meninger og bakgrunn for 
synspunkter samt styrken i disse. Ved lav valgdeltakelse kan det også reises spørsmål ved hvorvidt 
stemmeresultatet er representativt for innbyggernes syn. I slike tilfeller kan det være grunn til å 
stille seg spørsmål om hvilke synspunkter den store andelen som ikke stemte hadde. Var de 
positive, negative, usikre eller likegyldige? 
 
Ved å gjennomføre en «politisk bindende» folkeavstemming overlater politikerne til innbyggerne å 
fatte en avgjørelse, selv som slike folkeavstemminger i utgangspunktet er rådgivende. Dersom 
politikerne gjennom dette frasier seg ansvaret, kan det også gjøre det vanskelig å få til politisk 
engasjement og debatt rundt spørsmålet, både mellom politikerne og mellom politikere og 
innbyggerne. Dette kan medføre liten bevissthet om hva som er utfordringsbildet, målsetninger og 
effekter av en kommunesammenslåing, og at folkeavstemmingen blir en kanal for spesielt 
engasjerte interessegrupper. 
 
Som grunnlag for å gjennomføre en folkeavstemming er det på forhånd viktig å gjennomføre en 
bred og inkluderende prosess der positive og negative sider ved ulike alternativer er belyst. Dette 
vil være en forutsetning for at innbyggerne skal kunne gjøre seg opp et veloverveid standpunkt. 
Dersom det er usikkerhet om hva en sammenslåing vil innebære, kan sannsynligheten for å stemme 
for den eksisterende situasjonen være større – «man vet man har, men ikke hva man får». 
Prosessen fram mot en folkeavstemming må derfor legge vekt på å få til en dialog om det 
framtidige utfordringsbildet, målene for framtidig utvikling og i hvilken grad man sammen kan løse 
felles utfordringer. Det vil være viktig å unngå at prosessen blir en «skyttergravsdebatt», der hver 
side kun er opptatt av finne argumenter for eller mot. En slik prosess kan også være uheldig for 
det videre samarbeidet dersom en mulig sammenslåing ikke blir realisert. 
 
 

1.2 Opinionsundersøkelser 
 
Opinionsundersøkelser er en vanlig metode for å hente inn folk synspunkter og oppfatninger i 
forhold ulike spørsmål og problemstillinger. Opinionsundersøkelser kan legges opp slik at de gir et 
representativt inntrykk av befolkningens synspunkter med relativt små feilmarginer. Slike 
undersøkelser forutsetter at man trekker et representativt utvalg av den befolkningsgruppen man 
ønsker å undersøke. I tillegg gir slike undersøkelser også muligheter for å fange opp mer nyansert 
synspunkter blant innbyggerne, f.eks. grad av sikkerhet, hvorfor de stemmer det ene eller andre, 
styrken i standpunktene, forutsetninger for å endre standpunkt o.l. Sånn sett kan en 
opinionsundersøkelse gi et mer representativt uttrykk for folkemeningen enn en folkeavstemming. 
 
En ulempe kan være at spørsmålene i stor grad vil være forhåndsdefinerte, noe som kan medføre 
at undersøkelsen fokuserer på spørsmål som ikke innbyggerne er opptatt av. 
Dersom spørsmålene som stilles har vært lite debattert og fokusert på forhånd, kan man også her 
risikere å få lite gjennomtenkte svar, noe som innebærer at folk kan endre synspunkt etter hvert 
som de får satt seg grundigere inn i spørsmålene. Her kan postale spørreskjema eller nettbaserte 
spørreskjema ha en fordel i forhold til telefonintervju, ved at innbyggerne får bedre tid til å 
vurdere spørsmålene samtidig som det i større grad er muligheter for mer åpne spørsmål og svar. 
Det siste gir større muligheter for å fange opp synspunkter som ikke dekkes av de 
forhåndsdefinerte spørsmålene. Dersom man benytter spørreundersøkelse som alternativ til 
folkeavstemming, krever dette at dataene blir grundig analysert og kommunisert til innbyggerne. 
Dette krever også at man har et bevisst forhold til hvordan en spørreundersøkelse skal benyttes før 
den settes i gang. Dersom innbyggerne får en følelse av at resultatene ikke blir tatt hensyn til, 
eller at undersøkelsen blir benyttet for å forsøke å legitimere visse synspunkter, kan dette bidra til 
å skape mistillit og irritasjon blant innbyggerne. 
 
Ved at opinionsundersøkelser gjør det mulig å få kjennskap til styrken i innbyggernes synspunkter 
samt årsaker og forutsetninger for å stemme det ene eller andre, kan dette bidra til å gi 
politikerne bedre muligheter for å ta egne beslutninger. Samtidig kan beslutningene begrunnes 
utfra, og ivareta, innbyggernes synspunkter. 
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I forhold til folkeavstemminger gir opinionsundersøkelser muligheter for innbyggerne til å uttrykke 
mer nyanserte synspunkter i forhold til en kommunesammenslutning, men de gir ikke uten videre 
et grunnlag for bedre dialog. Dersom opinionsundersøkelser skal fungere som et redskap for å 
styrke innbyggerdialogen, bør slike undersøkelser også gjennomføres i en tidlig fase av 
sammenslåingsprosessen. Spørsmål og synspunkter fra innbyggerne kan da danne grunnlag dialog-, 
debatt- og informasjonstiltak i en senere fase. 
 
 

1.3 Utvidede folkehøringer, søkekonferanser og visjonsseminar 
 
Utvidede folkehøringer er et opplegg der man samler en tilfeldig utvalgt gruppe og presenterer 
gruppen for synspunkter og argumenter for og mot et forslag om f.eks. kommunesammenslåing. 
Gruppen bør være så stor at det kan gi mening å snakke om representativitet. En slik samling kan 
starte med en paneldebatt der representanter med ulike synspunkter deltar. Hoveddelen av 
samlingen bør imidlertid brukes til gruppearbeid. En fordel med utvidede folkehøringer, er at de 
lettere kan fange opp synspunkter til personer og grupper som for øvrig er lite representert i den 
offentlige debatten. Selve opplegget kan bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget, og gi 
beslutningstakerne inntrykk av styrken i de ulike synspunktene, og i hvilken grad deltakerne er 
tilbøyelige til å endre mening. 
 
Utvidede folkehøringer minner mye om det som ellers bærer navn som visjonsseminar, 
søkekonferanser og forventningsseminar. Slike tiltak benyttes gjerne som startkonferanser der man 
ønsker å gå i gang med prosjekter eller utviklingsarbeid, hvor man gjennom bred medvirkning er 
ute etter informasjon, ideer, forslag til løsninger og tiltak som danner et grunnlag eller «kick off» 
for videre arbeid. Slike konferanser utgjør en arrangert møteplass for politikere, ansatte og 
innbyggere. Selve konferansen legger vekt på gruppearbeid, der deltakerne får medvirke i en 
prosess. Et hovedformål er å legge forholdene til rette slik at man får fram synspunkter og 
meningsutveksling mellom de ulike gruppene. Det er viktig å få fram at virkeligheten oppleves 
forskjellig. Ved at folk som representerer ulike grupper settes sammen, er hensikten å få et mer 
fullstendig virkelighetsbilde. Denne arbeidsformen brukes på de fleste områder innenfor 
kommunen, f.eks. innenfor enkelttjenester, på tvers av tjenester, i politikkutformingen eller i 
nærmiljøarbeidet. Den kan også utnyttes i forbindelse med utarbeidelse av planer, i 
prosjektarbeid, i utviklingsarbeid, i endringsprosesser og i omstillingsarbeid hvor medvirkning fra 
innbyggere er en forutsetning. Slike konferanser kan også være aktuelle for å kartlegge spørsmål, 
holdninger, synspunkter og forventninger til en kommunesammenslåing, og kan ha positiv betydning 
for å skape engasjement og for å forankre prosessen i befolkningen. Slike konferanser kan være en 
positiv opplevelse for de fleste deltakerne, uavhengig av om de er ansatt, politiker, innbygger eller 
bruker. Selv om konferansen er vellykket, vil det være en utfordring å videreføre arbeidet slik at 
konferansen ikke bare blir en «happening». Dersom oppfølgingen svikter, kan man risikere at 
entusiasme og forventninger blir snudd til det motsatte. 
 
Gjennom utvidede folkehøringer kommer man i direkte dialog med innbyggerne. Dette gir 
muligheter for å fange opp synspunkter og holdninger som ikke kommer fram gjennom 
opinionsundersøkelser og den offentlige debatten. Gjennom gruppearbeid og samtaler kan 
deltakerne få bedre innsikt og forståelse av hva en kommunesammenslåing innebærer. 
Folkehøringer vil ikke gi et like representativt inntrykk av holdningene til bestemte spørsmål som 
en opinionsundersøkelse, men man kan få et godt inntrykk av hvilke argumenter og spørsmål som er 
framtredende, og hva som vil være utslagsgivende for å stemme det ene eller andre. Slike 
folkehøringer kan danne et viktig grunnlag for en politisk debatt, og bidra til å gi politikerne et 
bedre grunnlag for å ta egne standpunkt og begrunne sine valg. 
 
 

1.4 Fokusgrupper 
 
Fokusgrupper er en form for gruppeintervju, der formålet er få fram ulike grupper sine 
synspunkter. Dynamikken i slike grupper kan gi et godt bilde på holdningene til temaet man ønsker 
å fokusere på. Det som framheves som den ideelle størrelsen på fokusgrupper er 8- 10 
medlemmer. Alle har da muligheter for å komme til orde samtidig som det blir lettere får til god 
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gruppedynamikk enn hvis gruppa er større. I sammensetningen av gruppene bør det legges vekt på 
at disse har relevante fellestrekk, f.eks. i forhold til alder, bosted, yrkesgruppe 
o.l. I forhold til utvida folkehøringer blir det pekt på at fokusgrupper kan være et bedre 
virkemiddel for mer inngående kartlegging av holdninger blant ulike befolkningsgrupper. Ved at 
man observerer samtalen i en slik gruppe, kan man få inntrykk av hvilke argumenter og 
synspunkter som har størst gjennomslagskraft. 
 
Fokusgrupper muliggjør direkte dialog med innbyggerne, men det er ikke sikkert at de synspunkter 
som kommer fram, nødvendigvis er representativ for de innbyggerne gruppen er ment å 
representere. Dersom man ønsker å få fram representative synspunkter, vil man imidlertid være 
avhengig av å etablere mange flere grupper, noe som kan være arbeidskrevende. 
 

 

1.5 Høring 
 
Høring er også en måte å samle inn innbyggernes synspunkter på, men det vil på samme måte som 
ved folkeavstemming være opp til den enkelte å engasjere seg. En høring gir imidlertid også 
muligheter til å komme med mer begrunnede syn og kommentarer. Høringen kan gjennomføres med 
bruk av ulike metoder. Innbyggerne kan f.eks. gis anledning til å tilkjennegi sine synspunkter 
gjennom internett, brev til kommunen, telefon eller personlig kontakt. 
 
Høringer er en metode hvor alle innbyggerne i prinsippet har anledning til å uttale seg, og 
innbyggerne står fritt til å fremme det de måtte ha på hjertet. Høringer kan således være en 
metode for å få inn ulike synspunkter fra innbyggerne, men problemet vil igjen være at det som 
oftest er de mest engasjerte og ressurssterke som uttaler seg. Man har således ingen garanti for at 
synspunktene som kommer inn er representative for ulike befolkningsgrupper eller befolkningen 
som helhet. Dersom høringer skal være et redskap for å skape dialog, er man avhengig av at 
synspunkter og spørsmål som kommer inn gjennom høring, følges opp og diskuteres i etterhånd. 
 
 

1.6 Referansegrupper og innbyggerpanel 
 
Med referansegrupper og innbyggerpanel menes fora hvor man oppnevner faste representanter for 
brukerne til å komme med innspill til hele eller deler av virksomheten/prosessen i en mer eller 
mindre avgrenset periode. Den mest kjente ordningen her er bruk av referansegrupper. I 
referansegrupper vil brukerne normalt være representert med én eller noen få representanter, 
mens et innbyggerpanel normalt er bredere sammensatt. I forhold til en kommunesammenslåing 
kan man tenke seg det opprettes slike grupper som har til hensikt å følge prosessen. Formålet vil da 
være å sikre at prosessen legges opp slik at den involverer og tar hensyn til innbyggerne, fanger opp 
deres synspunkter og behov, og at disse blir fulgt opp på en hensiktsmessig måte. Avhengig av  
sammensetting, kan slike grupper også benyttes til å formidle ønsker og behov i forhold til 
framtidig tjenesteutvikling i en eventuell ny kommune. 
 
 

1.7 Samlet vurdering 
 
I forbindelse med en kommunesammenslåingsprosess kan det være aktuelt å bruke ulike former for 
innbyggerhøring i ulike faser av prosessen. Ved valg av høringsmåte vil det derfor være viktig å 
være bevisst hvilke hensyn som ivaretas med ulike måter å høre på. 
 
Som nevnt innledningsvis, kan viktige vurderingskriterier for å vurdere ulike høringsmetoder være 
hvorvidt de gir: 
 

 representative svar fra befolkningen 

 innbyggerne kunnskap og innsikt om konsekvenser av en sammenslutning 

 muligheter til å skape god dialog mellom kommunen og innbyggerne 

 muligheter for innbyggerne til å fremme sine synspunkter 
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 politikerne et godt beslutningsgrunnlag for selv å avgjøre spørsmålet om 
kommunesammenslåing eller ikke 

 
 
Nedenfor har vi foretatt en klassifisering av hvordan ulike høringsmøter ivaretar ulike kriterier. 
Klassifiseringen representerer en faglig skjønnsmessig vurdering som bl.a. baserer seg på teoretiske 
og empiriske erfaringer. Tabellen viser at folkeavstemminger og opinionsundersøkelser er de 
høringsformene som gir mest representative data. Hvorvidt folkeavstemminger gir representative 
data er imidlertid avhengig av valgdeltakelsen. Ved flere gjennomførte folkeavstemminger har 
valgdeltakelsen vært lav, noe som gjør at det kan reises tvil om hvorvidt folkeavstemminger er 
egnet til å gi uttrykk for folkemeningen. 
 
Opinionsundersøkelser vil således høyst sannsynlig gi vel så representative data som 
folkeavstemminger. Samtidig gir opinionsundersøkelser muligheter for å fange opp mer 
nyansert synspunkter blant innbyggerne, f.eks. grad av sikkerhet, hvorfor de stemmer det ene eller 
andre, styrken i standpunktene, forutsetninger for å endre standpunkt o.l. Dette øker politikernes 
handlingsrom i forhold til å fatte egne beslutninger. 
 

 
Tabell 1 Ulike høringsmåter vurdert ut fra aktuelle kriterier. 5 betyr at kriteriet er godt 
ivaretatt. 1 betyr at kriteriet er dårlig ivaretatt. 

 

  Kriterier 

 Høringsmåter Repre- 
sentativitet 

Kunnskap 
og innsikt 
om konse- 
kvenser 

Be- 
tydning 

for 
dialog 

Innbyggernes 
muligheter til 
å fremme sine 
synspunkter 

Politikernes 
muligheter til 

å ta en 
selvstendig 
avgjørelse 

 

Rådgivende folke- 
avstemming 

 
4 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Opinionsunder-søkelse 
ved telefonintervju 

 
5 

 
1 

 
2 

 
2 

 
3 

Opinionsundersøkelse 
ved postale eller 
nettbaserte skjema 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
3 

Utvida folkehøringer 3 3 4 4 4 

Fokusgrupper 2 4 5 5 4 

Høring 2 2 2 3 4 
 

I forhold til opinionsundersøkelser gir utvida folkehøringer og fokusgrupper bedre muligheter for 
innbyggerne til å uttrykke sine synspunkter, etablere dialog mellom kommunen og innbyggerne og 
for å skape bedre innsikt og forståelse av hva en kommunesammenslåing vil innebære. Disse 
høringsformene gir mindre representative data enn opinionsundersøkelser, men de kan være egnet 
for å fange opp en større bredde av synspunkter, samtidig som de gir et inntrykk av hvilke 
holdninger som er fremtredende og som har gjennomslagskraft. Slike høringsformer kan gi grunnlag 
for en debatt som fokuser på spørsmål som innbyggerne er opptatt av, og øker mulighetene for 
politikernes muligheter for å ta en selvstendig avgjørelse, og til å begrunne denne ut fra 
befolkningens synspunkter og behov. 
 
Gjennomgangen tyder på at andre høringsformer enn folkeavstemming kan være bedre egnet for å 
fange opp innbyggernes synspunkter, involvere innbyggerne, skape dialog og for å fremme en felles 
virkelighetsoppfatning. Erfaringene fra gjennomførte sammenslåingsprosesser viser at det er behov 
for å finne fram til gode modeller for å fremme bedre medvirkning, dialog og debatt i forbindelse 
med en sammenslåingsprosess. Dersom man velger folkeavstemming som høringsmetode, vil det, 
dersom man skal skape en god dialog og forståelse av utfordringsbildet og de muligheter og 
utfordringer som ligger i ny kommunestruktur, være nødvending med bruk av andre høringsmetoder 
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i en tidlig fase av prosessen. Scenarieprosesser kan være nyttige for å tydeliggjøre ulike 
utfordringer og fremtidsbilder som følge av ulike kommunestrukturalternativer.» 
 

Distriktssenteret, Kompetansesenter for distriktsutvikling, har utarbeidet rapporten «Kunnskap og 
erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåinger. Kunnskap og erfaringer fra 14 prosesser, 
hvorav 7 endte i sammenslåing og 7 ikke endte i sammenslåing. Som vedlegg til denne 
saksutredningen følger en samlet oversikt over kommunene og prosessene som ble kartlagt. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i sin veileder «Veien mot en ny kommune» sagt at 
de vil komme med et opplegg for innbyggerundersøkelse som kommunene kan velge å bruke i 
høringen av innbyggerne. Dette forslaget foreligger nå og er lagt som et vedlegg til denne saken.  
 
VURDERING/DRØFTING: 
 
Spørsmålet om hvordan innbyggeren skal høres etter inndelingslovens bestemmelser gjelder både i 
forhold til om Gran og Lunner kommuner sammen skal etablere en ny kommune og de innbyggerne 
i Gran og Lunner som eventuelt blir berørt av forslag til grensejusteringer. Dersom det er et 
aktuelt spørsmål om grensejustering slik at områder som i dag ligger i en annen kommune enn Gran 
og Lunner, for eksempel Jevnaker, så er det Jevnaker kommune som må høre de berørte 
innbyggerne. Denne saken gjelder kun spørsmålet om hvorvidt Gran og Lunner sammen skal 
etablere en ny kommune. 
 
Arbeidsgruppa som er nedsatt for å utarbeide Utredning Demokrati skal også innenfor sitt mandat 
legge fram et forslag til hvordan innbyggerne skal høres i denne prosessen. Arbeidsgruppa har 
bestått av følgende: 
Harald Tyrdal   ordfører, Lunner 
Knut Magnar Lehre  ordfører, Gran 
Anne Marte Skari  varaordfører, Gran 
Halvor Bratlie   varaordfører, Lunner 
Rune Meier   kommunestyrerepresentant opposisjonsparti, Gran 
Ulf Rogneby   kommunestyrerepresentant opposisjonsparti, Lunner 
Jenny Hemstad   fagleder/utviklingskoordinator, Lunner 
Kirsten Jåvold Hagen  informasjonssjef, Gran 
Saksbehandler for arbeidsgruppa: Anne Grønvold, Lunner 
 
Det ses som naturlig at det er de politiske medlemmene som innstiller til styringsgruppa i denne 
saken.  
 
Det finnes mange argumenter for valg av metode når en skal høre innbyggerne. En går i 
saksframlegget ikke inn i denne vurderingen, men regner med at dette blir en del av ordskiftet ved 
behandling av saken og de politiske vurderingene som vil ligge til grunn for vedtaket. 
 
Blant de folkevalgte i arbeidsgruppe Demokrati er fire for gjennomføring av en folkeavstemning, 
mens to av arbeidsgruppas medlemmer er i mot en slik gjennomføring. 
 
 
Alternative løsningsforslag. 
Innbyggerne i Lunner/Gran skal høres etter Inndelingslovens bestemmelser ved at det 
gjennomføres en innbyggerundersøkelse med utgangspunkt i forslaget til dette fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Tidspunkt for gjennomføring avklares av styringsgruppa.  
 
 
Konklusjon med begrunnelse 
Innbyggerne i Lunner/Gran skal høres etter Inndelingslovens bestemmelser ved at det i tilknytning 
til kommunevalget høsten 2015 gjennomføres en rådgivende folkeavstemming. 
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DOKUMENT I SAKEN: 
Vedlagt:  
Kommunal- og moderniseringsdepartementets opplegg for innbyggerundersøkelse. 
 
 
Øvrige dokument: 

 
 
Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: 
 
Utskrift legges på felles hjemmeside: https://nykommunevurdering.wordpress.com/sakspapirer/ 
 
 
Rett utskrift av møtebok. 
Roa, 
 
 
Utvalgssekretær 
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Vedlegg:  
 

 
Kommuner 

 
Tidsperiode 

 
Høring av innbyggerne 

 
Valg-deltagelse 

 
Resultat 

 
Utfall 

 
Ny kommune 

 
Antall innbyggere 

Omtrentlig avstand 
mellom 

kommunesentra 
 
 

Harstad, 
Bjarkøy 

 

 
2001-2013 

Folkeavstemning i 
Bjarkøy 

16. september 2002 
Åpen høring i Harstad, 

høst 2002 

 

 
64 % i Bjarkøy 

 
 

Bjarkøy: 
JA: 90,1 % 

 
 

Sammenslått 
fra 1.1.2013 

 

 
Harstad 

 
 

2001Bjarkøy: 574, 
Harstad: 23 088. 

 

 
32 km 

 
 

Bodø, Skjerstad 

 
 

1999-2005 

Folkeavstemning i 
Skjerstad 

26. mai 2003 
Åpen høring i Bodø 

 
 

79 % i Skjerstad 

 
Skjerstad: 
JA 50,1 % 

 
Sammenslått 
fra 1.1.2005 

 
 

Bodø 
1999 

Bodø: 40 767 
Skjerstad: 1 111 

 
 

67 km 

 

 
Inderøy, 
Mosvik 

 
 
 

2009-2012 

Folkeavstemning i 
Mosvik 

30. mai 2010 
Åpen høring i Mosvik  
og Inderøy februar-april 

2010 

 

 
 

76,5 % i 
Mosvik 

 

 
Mosvik: 
JA 58 % 

 

 
Sammenslått 
fra 1.1.2012 

 
 
 

Inderøy 

 
 

2009 
Inderøy: 5 846 

Mosvik: 836 

 
 
 

19 km 

 
Kristiansund, 

Frei 

 
 

2001-2008 

 
Folkeavstemning 22. 

mars 2004 

39,5 % i 
Kristiansund 
67,6 % i Frei 

Kristiansund JA 
95,5 % 

Frei: JA 51,1 % 

 
Sammenslått 
fra 1.1.2008 

 
 

Kristiansund 

2001 
Kristiansund: 

17 132 
Frei: 5 187 

 
 

9 km 

 
Aure, Tustna 

 
2001-2006 

Folkeavstemning 15. 
september 2003 

61,7% i Aure 
75,7% i Tustna 

Aure: JA 64,8 % 
Tustna: JA 52,7 

% 

Sammenslått 
fra 1.1.2006 

 
Aure 

2001 
Aure: 2 731 

Tustna: 1 056 

 
26 km 

 
Ramnes, Våle 

 
1997-2002 

Folkeavstemning 10. 
mai 1999 

 Våle: JA 50,4 % 
Ramnes: JA 79,3 

% 

Sammenslått 
fra 1.1.2002 

 
Re 

1997 
Ramnes: 3 981 

Våle: 3 981 

 
10 km 

 
Ølen, 

Vindafjord
19

 

 
 

2001-2006 

 
Folkeavstemning 17. 

februar 2003 

52,7 % i 
Vindafjord 

54,5% i Ølen 

Ølen: JA 63,5 % 
Vindafjord: JA 

50,1 % 

Sammenslått 
fra 

1.1.2006 

 
 

Vindafjord 
2001 

Ølen: 3 313 
Vindafjord: 4 834 

 
 

17 km 
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Kommuner 

 
Tidsperiode 

 
Høring av innbyggerne 

 
Valg-deltagelse 

 
Resultat 

 
Utfall 

 
Ny kommune 

 
Antall innbyggere 

Omtrentlig avstand 
mellom 

kommunesentra 

Gamvik, 
Lebesby 

 
2003-2005 

Kom ikke til 
folkeavstemming 

  Ikke 
sammenslåing 

 
X 

2003 
Gamvik: 1 205 
Lebesby: 1 500 

 
33 km 

 
 

Skånland, 
Tjeldsund 

 

 
2001-2003 

Folkeavstemning i 
forbindelse med 

kommunevalget 15. 
september 2003 

49,2% i 
Skånland 
59,7% i 

Tjeldsund 

Skånland: JA 
56,3 % 

Tjeldsund: NEI 
79,6 % 

 
 

Ikke 
sammenslåing 

 

 
X 

 
2001 

Skånland: 3 096 
Tjeldsund: 1 461 

 

 
27 km 

 
Ørland, Bjugn 

 
2012-2014 

Folkeavstemning 24. 
februar 2014 

 Ørland: JA 
63,1% Bjugn: 

NEI 64,2% 

Ikke 
sammenslåing 

 
X 

2012 
Ørland: 5 119 
Bjugn: 4 584 

 
14 km 

 
Elverum, 

Engerdal, Stor- 
Elvdal, Trysil, 

Åmot 

 
 
 

2004-2005 

Ingen innbyggerhøring 
Vedtak mot 

sammenslåing i 
regionrådet 2. mars 

2005 

   

 
Ikke 

sammenslåing 

 
 
 

X 

2004 
Elverum: 18 805 
Engerdal: 1 503 

Stor-Elvdal: 2 819 
Trysil: 6 955 Åmot: 

4 425 

Fra Elverum: 
Engerdal 163 km 
Stor-Elvdal 95 km 

Trysil 70 km 
Rena 34 km 

 
 

Lillehammer, 
Gausdal, Øyer 

 

 
2005-2008 

 
Ingen 

innbyggerhøring
20

. 

   
 

Ikke 
sammenslåing 

 

 
X 

2005 
Lillehammer: 

25 070 
Gausdal: 4 870 

Øyer: 6 186 

 
Fra Lillehammer: 
Gausdal 20 km 

Øyer 20 km 

 

 
Sør-Aurdal, 

 
 
 
 

2002-2004 

 

 
 
 

Folkeavstemning 24.- 
25. oktober 2004 

64,6% i Vestre Sør-Aurdal: NEI  

 
 
 

Ikke 
sammenslåing 

 
 
 
 

X 

 
2002 

 

 
Fra Nord-Aurdal: 

Slidre 76% 
67,5% i Øystre Nord-Aurdal: JA Sør-Aurdal: 3 352 

Nord-Aurdal, 
Vestre Slidre, 

Slidre 
49,2% i Nord- 

61,2% 
Vestre Slidre: 

Nord-Aurdal: 6 538 
Vestre Slidre: 2 269 

Sør-Aurdal 29 km 
Vestre Slidre 22 km 

Øystre Slidre Aurdal NEI 83% Øystre Slidre: Øystre Slidre 20 km 
60,4% i Sør- Øystre Slidre: 3 061 

Aurdal NEI 86% 
 
 

Hyllestad, 
Askvoll, Fjaler 

 

 
2001-2002 

Folkeavstemning i 
Askvoll ved 

kommunevalget 
15.september 2003 

   
 

Ikke 
sammenslåing 

 

 
X 

2001 
Hyllestad: 1 558 

Askvoll: 3 379 
Fjaler: 2 936 

 
Fra Askvoll: 
Fjaler 22 km 

Hyllestad 35 km 
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6. Framtidsbildet  
Om saken 
I tillegg til de fire utredningene fra arbeidsgruppene, skal det utarbeides et framtidsbilde. 
Prosjektgruppa har ansvar for dette.  
 
Framtidsbildet vil, sammen med anbefalinger fra utredningene, danne grunnlaget for forslag som 
skal legges fram for kommunestyrene i juni 2015. Framtidsbildet skal peke på utfordringer og 
utviklingsmuligheter i et 20 – 30 års tidsrom.  
 
Prosjektgruppa har arbeidet med temaet fortløpende, og i to samlinger 16. - 17.02. og 02.03. Det 
er nytt møte 16.03. Prosjektgruppa har arbeidet med temaet med utgangspunkt i innspill fra 
møtet i styringsgruppa 27.11. Videre er regional plan for Hadeland og kommuneplaner – 
samfunnsdelen - for hver kommune sentrale i arbeidet. Etter hvert som delutredningene har blitt 
ferdig, har også disse blitt brukt som grunnlag. Den siste utredningen om tjenesteyting og 
myndighetsutøvelse skal være ferdig 10.04.    
 
Utredningene har ulike frister for ferdigstillelse. Framtidsbildet skulle etter planen ha vært ferdig 
06.03. Prosjektgruppa ønsker at arbeidet ferdigstilles seinere; blant annet for å bruke 
informasjon fra utredningen og å styringsgruppa og kommunestyrene mulighet til å delta i 
arbeidet. Ny plan for arbeidet med framdriftsplanen er: 
12.03. styringsgruppemøte 
16.03. utvidet prosjektgruppe  
19.03. informasjon til felles kommunestyremøte 
25.03. prosjektgruppemøte 
            Skrivearbeid 
09.04. prosjektgruppemøte 
23.04. styringsgruppemøte 
07.05. felles kommunestyremøte 
16.05. ferdigstillelse for behandling i styringsgruppe, og i felles møte for kommunestyrene  
  
Styringsgruppa vil i møtet bli informert om og kunne fremme synspunkter til  forslag til innholdet 
i framtidsbildet.  
 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppa tar informasjonen om arbeidet med framtidsbildet til etterretning. 

  
7. Eventuelt 
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Arild S Stana 

prosjektleder 


