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1 Innledning 

1.1 Oppdrag 
Kommunestyrene i Gran og Lunner vedtok 30. oktober 2014, i henholdsvis sak 103/14 og sak 131/14, 

Program for prosess, organisering og framdrift Kommunereform, fase 1 og 2. Programmet fastlegger 

hvilke utredninger som skal ligge til grunn når kommunene skal ta stilling til om de sammen skal 

etablere en felles kommune på Hadeland.  

1.2 Mandat 
Kommunestrukturen må ivareta hensynet til demokrati og deltakelse. Et godt lokaldemokrati 

handler om nærhet, engasjement og deltakelse blant innbyggerne, politisk handlingsrom og reell 

påvirkningsmuligheter når det gjelder samfunnsutviklingen. Dette bidrar til å skape tillit til og 

legitimitet for den offentlige forvaltningen. Det er i første rekke kommunestyrerepresentantene 

som gjennom ansvar, myndighet, kunnskap, eierskap og handlingsrom utgjør dette 

lokaldemokratiet. 

 

1.3 Arbeidsform 
Arbeidsgruppe Demokrati har følgende sammensetning: 
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 
 

• Hvordan er lokaldemokratiet organisert i dag?  

• Hvordan er aktiviteten i partiorganisasjonene og rekrutteringen og engasjementet for å drive politisk 
arbeid?  

• Hvordan er valgdeltakelsen? 

• I hvilken grad opplever en at kommunene har tyngde og får gjennomslag hos overordnet myndighet? 

• Hvordan er det politiske samarbeidet på tvers av kommunegrensene? 
Bl.a. om regionråd og interkommunalt samarbeid sett i et demokratiperspektiv. 

• I hvilken grad kan etablering av en ny kommune bidra til mer helhetlig og direkte styring av utviklingen.  

• En kommunesammenslåing vil som regel gi færre kommunestyrerepresentanter enn for de tidligere 
kommunene samlet. Hvordan kan en likevel klare å: 
- ivareta ombudsrollen. 
- få innbyggermedvirkning i beslutningsprosessen 
- rekruttere gode politikere. 

• Hvordan vil en større kommune påvirke det lokale engasjementet? 

• Hvordan vil større avstand fra den enkelte til politikeren/beslutningstakeren påvirke oppslutningen om 
lokaldemokratiet? 

• Vil den valgte representanten fortsatt bli oppfattet som «en av oss»? 

 

•Denne arbeidsgruppen vil legge fram forslag til hvordan innbyggerne skal høres. Styringsgruppa vil ta 
stilling til dette og oversende anbefaling til kommunestyrene i løpet av vinteren.  
Departementet har i veilederen sagt at de vil utarbeide forslag til opplegg for innbyggerundersøkelsen 
som kommunene ev. kan bruke i høring av innbyggerne. 

Utredningsarbeidet vil ta utgangspunkt i følgende problemstillinger: 
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1.4 Framdriftsplan 

Tid  Sted Merknad 

27.11.2014 kl. 18.30 – 20.30 Lunner rådhus Oppstartmøte 

18.12.2014 kl. 8.30 – 10.30 Lunner rådhus Forslag til spørreundersøkelse foreligger 

21.1.2015 Re kommune Arbeidsgruppa besøker Re kommune v/ordfører  

15.1.2015  Fellesmøte alle arbeidsgruppene 

18.2.2015 kl. 8.30 – 12.00 Gran rådhus Avsluttende møte i arbeidsgruppa 

27.2.2015  Frist for ferdigstillelse av utredningen. 

12.3.2015  Styringsgruppa har utredningen til behandling 

19.3.2015  Kommunestyrene drøfter utredningen 
 

2 Oppsummering og anbefalinger 
Utredningen tjener flere formål. Den skal inngå i grunnlaget for å si ja eller nei om Gran og Lunner 

sammen skal etablere en ny kommune. Dersom svaret på dette blir ja, skal utredningen være et 

grunnlag som kan brukes i det videre arbeidet. Kartlegging av organisering, politisk aktivitet, 

partienes arbeid og valgdeltakelse er redegjort for i rapporten og kommenteres ikke ytterligere her. 

 

Gran kommune og Lunner kommune er i dag det som betegnes som «mellomstore kommuner». 

Dersom vi går sammen og etablerer en felles kommune, vil vi bli en «stor kommune» (Kommuner 

med flere enn 20.000 innbyggere). Som denne utredningen viser definerer ikke kommunestørrelse i 

seg selv om lokaldemokratiet oppleves som godt eller dårlig. Det er mulig å få til et godt 

lokaldemokrati uavhengig av kommunestørrelse. Hvordan lokaldemokratiet organiseres og utøves 

kan derimot ha en avgjørende effekt. 

 

Kommunestyrene i de to kommunene har til sammen 52 kommunestyrerepresentanter og 16 

formannskapsmedlemmer. En sammenslått kommune skal etter loven ha minst 27 medlemmer i 

kommunestyret. 

Som utredningen viser er det ikke sammenheng mellom antall innbyggere per 

kommunestyrerepresentant og hvor godt lokaldemokratiet oppleves. Det anbefales derfor at det 

brukes mer ressurser på organisering, tilrettelegging og gjennomføring av gode lokalpolitiske 

arenaer for involvering av innbyggere, da det kan gi større gevinster for lokaldemokratiet og 

ivaretakelse av ombudsrollen og innbyggerinvolvering, enn det økt antall 

kommunestyrerepresentanter i seg selv vil kunne gi. 

 

Det er usikkert om etablering av en ny og større kommune vil gi mer slagkraft ovenfor regionale og 

statlige myndigheter.  

 

Hvilke oppgaver staten overfører til kommunene vil kunne ha betydning for om en ny kommune vil 

styrke lokaldemokratiet.  

Når det gjelder interkommunalt samarbeid vil en mulig ny kommune selv kunne håndtere flere 

oppgaver som i dag utføres som interkommunale samarbeid. I en sammenslått kommune blir dagens 

interkommunale samarbeid mellom Lunner og Gran kommunale tjenester. Det vil gi en mer helhetlig 

og lokalpolitisk styring av disse. 

 

De folkevalgte i store kommuner er mer fornøyde med rollen enn det folkevalgte i mellomstore 

kommuner er, noe som kan ha en positiv effekt på rekrutteringen.  

 

En mulig ny kommune må ha som mål å gi bedre rammevilkår og betingelser for utøvelsen av den 

politiske virksomheten. 
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3 Føringer for arbeidet 
Kommunene i Norge er sterkt knyttet til demokratiske verdier og en demokratisk tradisjon. I 
over 170 år har innbyggerne lokalt hatt anledning til å velge sine egne folkevalgte organer i 
kommunene - kommunestyrene. Kommunenes demokratiske rolle har blitt viktigere ettersom 
velferdssystemet i stadig større grad har blitt bygget opp rundt kommunen som ansvarlig for viktige 
deler av offentlige ytelser. Kommunene sikrer innbyggerne bedre innflytelse over egen hverdag. At 
innbyggerne har anledning til selv å velge sine lokale politiske ledere og å stille dem til ansvar for 
deres innsats er en del av kjernen i hele vårt demokratiske system. Kommunens ledelse må ta 
hensyn til hva innbyggerne mener om kommunen som demokratisk organ, om de tjenestene 
kommunen tilbyr og hvordan pengene prioriteres. Dette er også en spore til effektivitet i den 
enkelte kommune. 
 

 
 

4 Organisering og statistikk 

4.1 Politisk organisering 

Lunner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer til dagens organisering:  

 De reelle og prinsipielle beslutningene skal skje i kommunestyret. 

 Alle saker skal gå gjennom Formannskapet. 

 Formannskapet har funksjonen som planutvalg. 

 Komiteene skal avgi uttalelse i relevante saker. Det skal kun planlegges fire møter pr. år. Møter 
ut over dette skal gjennomføres når det er behov i forhold til relevante saker. 

 Det skal gjennomføres to møter i året hvor ordfører, lederne av komiteene og rådmannen 
deltar. Dette for å skaffe oversikt over hvilke saker som skal til behandling og planlegging av 
møter. 

Samfunnsmessige hensyn 

• Betydningsfulle oppgaver og 
rammestyring 

• Lokal politisk styring 

• Levende lokalt folkestyre 

• Aktiv lokal politisk arena 

Kriterier 

• Høy politisk deltakelse 

• Lokal politisk styring 

• Lokal identitet 

• Bred oppgaveportefølje 

• Statlig rammestyring 

Kommunestyret 
25 medlemmer      

 

 
Kontrollutvalget 

Råd for mennesker 

med nedsatt 

funksjonsevne 

 

Næringsforum 

Klagenemda 

 

Helse- og 

omsorgskomiteen 

Oppvekst- og 

kulturkomiteen 

Ungdomsrådet 

Formannskapet 
7 medlemmer 

Eldrerådet 

 

Valgnemnda 

 

Organ for treparts-

samarbeid 

 

Eiendom- og 

Infrastrukturkomiteen 
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 Maksimal delegering – prinsipper og avgrensning. Begrepet maksimal delegering betyr delegering 
til lavest effektive nivå innenfor rammen av det til enhver tid gjeldende lovverk. I dette ligger 
at det organ som delegerer må bl.a. vurdere forsvarlighet, rettssikkerhetsaspekter samt 
realkompetansen til det organ det vurderes delegert myndighet til, før det treffes vedtak om 
delegering. Formannskap delegeres myndighet til å treffe vedtak i alle saker innenfor sitt 
ansvars- og arbeidsområde (funksjonsområde) der det ikke eksplisitt i lov, reglement eller annen 
bestemmelse er sagt at kommunestyret selv treffer avgjørelse i saken. Maksimal delegering fra 
politisk nivå til rådmannen gir rådmannen fullmakt til å treffe avgjørelser i alle personalsaker, 
opprettelse og nedleggelse av stillinger, enkeltsaker hvor avgjørelsesmyndighet ved lov ikke er 
lagt til et annet organ eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Typer av saker 
av prinsipiell betydning avgjøres av kommunestyret selv. Likeledes høringsuttalelser som avgis 
på Lunner kommunens vegne. Saker som ikke avgjøres av rådmannen og som faller utenfor 
definert funksjons-/virksomhetsområde for formannskapet og som ikke er klagesaker, avgjøres 

av kommunestyret selv.  

Gran kommune: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer til dagens organisering: 

 Gruppeledermøtet ledes av ordfører, og består av lederne for hver av de politiske gruppene 
som er representert i kommunestyret. Møtet sammenkalles minst tre ganger pr. halvår, og 
er et rådgivende organ for ordfører. 

 Prinsipper for kommunestyrets beslutningsmyndighet: Kommunestyret er det øverste 
besluttende organ og har overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet. 
Kommunestyret behandler alle saker som kommuneloven sier skal behandles av 
kommunestyret selv. (Jfr. kommuneloven § 6.) Dessuten behandles saker ut fra andre lover 
der loven sier at et vedtak skal fattes av kommunestyret selv. Kommunestyret står fritt til å 
trekke tilbake delegert myndighet når som helst. Kommunestyret står også fritt til når som 
helst å få seg forelagt tilbakerapportering i forbindelse med delegering. 

 Prinsipper for delegering til Formannskapet: Formannskapets myndighetsområde er 
budsjett‐ og arbeidsgiversaker. I tillegg er formannskapet personidentisk med valgstyret og 
med arbeidsgiversidens representanter i administrasjonsutvalget. 

 Prinsipper for delegering til Planutvalget: Planutvalgets myndighetsområde er behandling av 
saker etter plan‐ og bygningsloven fastsatt i reglement for planutvalget. 

 Prinsipper for delegering til rådmannen: Rådmannen har fullmakt til å treffe enkeltvedtak 
innenfor det myndighetsområdet som er avgrenset i dette reglement, hva gjelder 
kommuneloven eller den enkelte særlov og når saken etter en konkret vurdering blir ansett 
for ikke å være av prinsipiell betydning. (Jfr. kommunelovens §23.4). 
 

Kommunestyret 
27 medlemmer      

 

 

Kontrollutvalget 

Råd for 

funksjonshemmede 

 

Gruppeledermøtet 

Klagenemda 

 

Planutvalget 
9 medlemmer 

Ungdomsrådet 

Formannskapet 
9 medlemmer 

Eldrerådet 

 

Ordfører 

 

Ad hoc-komiteer 
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Samlede kommentarer 

Gran og Lunner har henholdsvis 27 og 25 medlemmer i kommunestyrene. I henhold til 
kommuneloven § 7 pkt. 2 skal Lunner ha minimum 19 medlemmer og Gran ha minimum 27 
medlemmer i Kommunestyret. Kommuner med mellom 10 000 og 50 000 innbyggere skal ha 
minimum 27 medlemmer i kommunestyret. Pr. 1.1.2014 har Gran og Lunner kommuner til sammen 
22 559 innbyggere. En eventuell ny kommune skal da ha minst 27 medlemmer i kommunestyret. 
 
Vi kan se på følgende eksempler fra kommuner som i dag har innbyggertall nær det Lunner og Gran 
har til sammen. Kommunenes størrelse er også oppgitt i areal: 

 

Som oversikten viser er det svært varierende antall representanter i kommunestyret og 

formannskapet i de ulike kommunene. Det er ikke samsvar mellom antall innbyggere og 

representanter. Det er heller ikke samsvar mellom arealmessig størrelse og antall representanter.  

Hva er så det riktige antall medlemmer i kommunestyret og formannskapet i en eventuell ny 

kommune? Dersom en tar utgangspunkt i antall stemmer hvert parti fikk til sammen for de to 

kommunene ved kommunestyrevalget i 2011, ser en at partifordelingen trolig ikke ville endret seg 

betydelig ved 27 og 35 medlemmer i et felles kommunestyre. Det kan imidlertid se ut til at det er 

de små partiene som har mest å tape på økt antall kommunestyrerepresentanter. Forholdene 

mellom hvem som hadde kommet i posisjon og opposisjon hadde ikke vært endret. To av partiene 

stilte bare liste i en av kommunene, og det er derfor usikkert om dette og/eller andre forhold ville 

gitt utslag på resultatet.  
 

  AP SV SP V H FRP GBL MGD Totalt 

Lunner Ant.st. 1725 151 310 255 1493 362 - 107 4403 

Ant.repr. 10 1 2 1 9 2 - 0 25 

Gran Ant.st. 2471 179 792 199 1280 564 1072 - 6557 

Ant.repr. 10 1 3 1 5 2 5 - 27 

Til 
sammen 

Ant.st. 4196 330 1102 454 2773 926 1072 107 10960 

Prosent 38,28% 3,01% 10,05% 4,14% 25,30% 8,45% 9,78% 0,98% 100% 

Ved 27 
medl. 

10 1 3 1 7 2 3 0 27 

Ved 35 
medl. 

13 1 4 2 9 3 3 0 35 

Ant.st. = Antall stemmer Ant.repr. = Antall representanter 
 

Det er uttrykt en bekymring for at ikke alle områder i kommunen blir representert i kommunestyret. 

Ved tidligere kommunesammenslåinger har en sett at ytterkantene i kommunene er flinke til å sikre 

sin representasjon, slik at disse blir «for godt» representert i forhold til folketall. Et eksempel på 

dette er Tromsø etter sammenslåingen med Tromsøysund, deler av Hillesøy og deler av Ullsfjord i 

1964. 

Kommune Antall innbyggere  Areal km 2 Kommunestyre Formannskap 

Lunner + Gran 22 559 1 049   

Ringerike 29 661 1 555 43 13 

Rana 26 033 4 460 37 13 

Fjell i Hordaland 24 127 148 45 11 

Nedre Eiker 24 076 122 35 11 

Eidsvoll 22 940 457 35 13 

Stjørdal 22 918 938 41 13 

Nittedal 22 615 186 29 11 

Steinkjer 21 619 1564 47 11 

Elverum 20 640 1 229 35 9 

Nes i Akershus 20 332 637 35 11 

Narvik 18 735 2 023 41 13 

Kongsvinger 17 827 1 036 33 9 
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Dersom en sammenlikner svarene fra innbyggere og folkevalgte i kommunene som tok 

lokaldemokratiundersøkelsen i 2014, synes det ikke å være sammenheng mellom antall 

kommunestyrerepresentanter i forhold til folketall og hvor godt lokaldemokratiet oppleves av 

innbyggere og folkevalgte. Det kan derfor se ut som det er andre forhold som gir ulikhetene. 

Resultatene varierer like mye mellom kommunene med omtrent samme antall innbyggere bak hver 

representant, som mellom kommuner med veldig ulikt antall innbyggere bak hver representant.  

 

Eksempelvis skårer politikerne i Asker, med 1241 innbyggere bak hver representant, høyt på 

undersøkelsen, mens Halden, med 614 innbyggere bak hver representant, skårer lavt. Resultatene 

fra undersøkelsen tilsier at det er mulig å få til et godt lokaldemokrati uavhengig av antall 

innbyggere bak hvert medlem av kommunestyret. Det vil si at antall kommunestyrerepresentanter 

ikke er det viktigste for å få til et godt lokaldemokrati. 

 

I en eventuell ny kommune bør innbyggerne i større grad involveres i samfunnsutvikling og utvikling 

av kommunale tjenester. Dette er virkemidler som kan skape nærhet mellom innbyggerne og 

beslutningstakerne, samt bidra til gode og kloke beslutninger. En slik involvering i demokratiske 

prosesser krever god tilrettelegging, deltakelse og gjennomføringsevne. 

 

4.2 Aktivitet i de politiske organene 

 

Gran og Lunner kommuner er noe ulikt organisert, men en antar at statistikk som viser den politiske 

møteaktiviteten i kommunene er relevant når det gjelder å vurdere organisering i en eventuell ny 

kommune. 

4.3 Politisk arbeid på tvers av kommunegrenser 
Det er et utbredt politisk samarbeid mellom de to kommunene i dag. Det er både formelle og 
uformelle samarbeidsarenaer.  
 
Det gjennomføres månedlige ordførermøter, der ordførerne fra Gran, Lunner og Jevnaker møter. I 
tillegg er det Regionråd ca. 5 ganger i året, der ordfører, en fra posisjon og en fra opposisjon i hver 
av de tre Hadelandskommunene møter. I tillegg møter en fra posisjon og en fra opposisjon fra 
Oppland fylkesting.  
 

  2012 2013 2014 

  Møter Saker Møter Saker Møter Saker 

G
ra

n
 k

o
m

m
u
n
e
 

Kommunestyret 10 148 11 162 11 137 

Formannskapet 9 49 11 71 13 70 

Planutvalget 8 46 11 53 9 52 

Eldrerådet 8 18 7 14 7 8 

Råd for funksjonshemmede 8 19 7 13 6 8 

Gran ungdomsråd 8 24 7 21 6 3 

Administrasjonsutvalget 2 4 3 3 4 5 

Klagenemda 3 4 2 4 2 4 

L
u
n
n
e
r 

k
o
m

m
u
n
e
 

Kommunestyret 12 134 8 98 11 157 

Formannskapet inkl. planutvalg 13 139 13 113 16 130 

Eldrerådet 8 23 7 20 6 19 

Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

6 15 4 11 4 10 

Lunner ungdomsråd 3 6 3 5 1 1 

Klagenemda 3 5 3 4 2 4 

Organ for trepartssamarbeid 5 11 6 10 6 13 

Oppvekst- og kulturkomiteen 6 17 4 19 1 2 

Helse- og omsorgskomiteen 7 17 5 11 0 0 

Eiendom- og infrastrukturkomiteen 4 10 5 9 0 0 
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I forbindelse med denne utredningen ble det sendt ut en enkel spørreundersøkelse til de politiske 

partiene i begge kommunene. Ni av partiene svarte på undersøkelsen. (Undersøkelsen blir referert 

ytterligere under punkt 5.) Alle partiene rapporterte i undersøkelsen at de har samarbeid med 

samme parti i nabokommunen – alt fra felles medlemsmøter og fellesarrangementer til samarbeid i 

valgkamp og utveksling av medlemmer i nominasjonskomiteen. Måten samarbeidet beskrives på 

viser tydelig at partiene opplever det som viktig og gjensidig berikende. 

4.4 Valgdeltakelse 
Ett av målene med kommunereformen er et styrket lokaldemokrati med høy politisk deltakelse, 

lokal politisk styring og lokal identitet som sentrale kriterier. Kommunene har ansvar for å legge til 

rette for samspill og gjensidige tillitsforhold mellom innbyggere og kommunen. Deltakelse ved valg 

er en av mange indikatorer på engasjement og deltakelse fra innbyggere. 

Kommunestyrevalg – deltakelse i % 

 1999 2003 2007 2011 

Lunner 64,1 59,8 62,9 66 

Gran 63,2 57,9 65,5 62,7 

Landet 60,4 59,0 61,2 64,2 

 
Stortingsvalg – deltakelse i % 

 2001 2005 2009 2013 

Lunner 77,6 79,9 79,9 81,8 

Gran 76 78,3 75,6 78,3 

Landet 75,5 77,4 76,4 78,2 

 
 

Representasjon i kommunestyrene i forhold til kjønn viser følgende fordeling: 
  

20 

 
15 

     Menn 

10 
Kvinner 

Antall partier 
5 

 
0 

Jevnaker Lunner Gran 

4.5 Lokaldemokratiundersøkelsen 
Gran kommune gjennomførte Lokaldemokratiundersøkelsen til Bedre kommune i 2010, og Lunner 
kommune i 2014. Vi har gjennomgått resultatene av begge undersøkelsene, og sammenliknet Gran 
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og Lunner med mellomstore og store kommuner. Både Gran og Lunner går i dag under betegnelsen 
«mellomstor kommune». Til sammen utgjør kommunene en «stor kommune».  
 
Resultatene av undersøkelsen i 2010 viser at det ikke er stor forskjell på hvor godt fornøyde 
innbyggerne i mellomstore og store kommuner er. Svarene fra Gran kommunes innbyggere skiller 
seg imidlertid fra snittet av innbyggerne i både store og mellomstore kommuner, men skårer 
nærmere snittet for de store kommunene. De største forskjellene mellom store og mellomstore 
kommuner i 2010-undersøkelsen er følgende: 
 

Påstander Mellomstore Store Gran 

Det spiller ingen rolle for kommunens politikk hvilke partier som 
sitter ved makten. 

48 40 
 

45 

Jeg er godt fornøyd med mulighetene jeg har til å 
påvirke kommunale beslutninger som engasjerer 
meg. 

48 51 
 

45 

Her i kommunen tar de folkevalgte hensyn til innbyggernes 
synspunkter. 

63 53 
 

59 

Prosentandel som har svart ”Passer godt” eller ”Passer svært godt”. 
 

I lokaldemokratiundersøkelsen i 2014 ble de folkevalgte og innbyggerne stilt de samme spørsmålene. 
Resultatene av undersøkelsen i 2014 viser at snittet for store og mellomstore kommuner tilnærmet 
lik, både for innbyggerne og folkevalgte. For følgende var det noe forskjell mellom store og 
mellomstore kommuner i 2014-undersøkelsen:  
 

Påstander Mellomstore Store Lunner 

Kommunen gjør en god jobb med å informere innbyggerne om 
aktuelle saker som diskuteres i kommunepolitikken 

2,7 2,8 2,9 

Kommunen gjør en god jobb med å informere innbyggerne om hva 
man får igjen for skattepengene 

2,3 2,4 2,2 

Jeg er godt fornøyd med mulighetene jeg har til å påvirke 
kommunale beslutninger som engasjerer meg 

2,5 2,4 2,4 

Her i kommunen involverer politikerne innbyggerne i forsøk på å 
finne løsninger på lokale problemer 

2,5 2,4 2,5 

I denne kommunen forvaltes de økonomiske ressursene på en 
forsvarlig måte 

2,5 2,6 2,5 

Denne kommunen skal ha ros for fornyelse og nytenking i måten 
oppgavene løses på 

2,4 2,6 2,4 

Denne kommunen gjør for lite for de mest sårbare i samfunnet 2,5 2,6 2,6 

1 = passer svært dårlig, 2 = passer ganske dårlig, 3 = passer ganske godt, 4 = passer svært godt 
 

Når en sammenlikner med andre kommuner med innbyggertall tilsvarende Gran og Lunner til 
sammen, finner en at det er store variasjoner hos de store kommunene. Et eksempel er Steinkjer 
som er en stor kommune på 21 619 innbyggere per 3.kvartal 2014, men har resultater som er mer lik 
Gran kommunes resultater, enn snittet for de store kommunene. Variasjonen i resultater samsvarer 
med resultater fra forskning om folk og folkevalgtes vurderinger av det lokale representative 
demokratiet som viser at kommunestørrelse i seg selv ikke gir et bedre eller dårligere 
lokaldemokrati. Det er mulig å oppnå gode resultater både i store og små kommuner.  
 

5 Konsekvenser ved etablering av en felles kommune 
I det videre skal vi svare opp følgende spørsmål og problemstillinger: I hvilken grad kan etableringen 

av én kommune bidra til mer helhetlige og direkte styring av utviklingen? Hvordan vil en større 

kommune påvirke det lokale engasjementet? Hvordan vil større avstand fra den enkelte til 

politikeren/beslutningstakeren påvirke oppslutningen om lokaldemokratiet? Vil den valgte 

representanten fortsatt bli oppfattet som «en av oss»?   

En kommunesammenslåing vil som regel gi færre kommunestyrerepresentanter enn for de tidligere 

kommunene samlet. Hvordan kan en likevel klare å: 

- ivareta ombudsrollen 
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- få innbyggermedvirkning i beslutningsprosessen 

- rekruttere gode politikere 

Kommunenes Sentralforbund har utarbeidet «Kommunestørrelse og lokaldemokrati», en rapport fra 

mai 2014. Rapporten presenterer resultater fra forskning med fokus på kommunestørrelsens 

betydning for det lokale demokratiet. Rapporten legges til grunn i det følgende. 

5.1 Rekruttere gode politikere 
Kommunestørrelse har noe å si for sannsynligheten for å inneha lokale tillitsverv og partipolitisk 
aktivitet. Dette i hovedsak fordi det er flere formelle politiske verv per innbygger i små kommuner 
sammenlignet med store. Det samme gjelder trolig partivervene. 
 
Undersøkelser (Myrvold 2013) viser at kommunestørrelse, lokalmedier, individuelle faktorer og 
politisk posisjon har betydning for folk og folkevalgtes vurdering av den lokale demokratiske 
styringen. Også mer organisatoriske forhold har i følge forskerne betydning: En kultur preget av tillit 
og åpenhet, tydelige ansvarslinjer og god rolleavklaring og informasjonstiltak mot befolkningen har 
positiv betydning. 
 
Politikere i store kommuner er mer fornøyde med rollen som folkevalgt enn politikere i små 
kommuner. Forskerne mener at én forklaring kan være at store kommuner har mer handlingsrom vis 
a vis staten, mens en annen forklaring kan være at rekrutteringsgrunnlaget er bedre i store enn i 
små kommuner, og at politikerne i store kommuner derfor er mer motivert. En annen årsak kan 
være at arbeidsvilkårene /betingelsene er bedre for politikerne i større kommuner (mer frikjøp, 

flere heltidspolitikere osv).  

Lokaldemokratiundersøkelsen 2009/2010 viste til dels store forskjeller mellom kommunene i 
folkevalgte og innbyggeres opplevelse av ulike sider ved lokaldemokratiet. Undersøkelser (Winsvold 
m fl 2013) om hva disse forskjellige vurderingene skyldes, viser at det ikke finnes én enkelt 
forklaring på hvorfor lokaldemokratiet oppleves som godt eller dårlig, og dermed heller ikke én 
oppskrift på hvordan man skal få til godt lokaldemokrati. Det er flere veier til god lokaldemokratisk 
styring. Forskerne fremmer allikevel mulige tiltak som kan bidra til å bedre den demokratiske 
styringen langs de ulike standardene for godt lokaldemokrati. Noen av tiltakene er rettet mot 
befolkningen, noen mot de folkevalgte og noen mot begge grupper:  
 

 Åpenhet: Gi informasjon og innsyn til befolkning, presse og folkevalgte. 

 Debatt: Ta den reelle politiske debatten ut i offentligheten og inn i kommunestyrene. 

 Pålitelighet: Ha skriftlige prosedyrer for vedtak og gi innsyn i beslutningsgrunnlag. 

 Ansvarlighet: Ha en tydelig og skriftlig rolle- og ansvarsavklaring mellom de politiske nivåene 
og mellom politikere og administrasjon. 

 Borgernærhet: Etablere kanaler for deltakelse, rutiner for å innarbeide innspill og for å 
formidle hvordan innspill tas til etterretning. 

 Effektivitet: Ha en kontrollert delegering. Etablere underutvalg med beslutningsmyndighet, 
delegere saker som ikke er av overordnet karakter, og ha tillit og klare ansvarslinjer. 

 Folkevalgtes rollekomfort: Aktivisere hele kommunestyret og inkludere opposisjonen i reelle 
politiske diskusjoner. En må jevnlig undersøke hvordan representantene ønsker at 

kommunestyremøtene skal organiseres og ledes.  

Forskerne konkluderer med at det viktigste tiltaket er: 
- Ønsket om å forbedre den demokratiske styringen. 
- Konstant fokus på hvordan demokratiet fungerer. 

- Hva som kan gjøres for å få demokratiet til å fungere bedre.  

I spørreundersøkelsen blant lokalpartiene i Gran og Lunner, svarte de som tror på økt lokalt 

engasjement som følge av at kommunene slår seg sammen, at folk vil ønske å være med å påvirke 

utformingen av en ny kommune. Selv om en ny kommune ikke automatisk genererer engasjement på 

kort sikt, mener de at bedre tjenestetilbud og sterkere lokalt selvstyre vil gi økt engasjement på litt 

lengre sikt. De lokalpartiene som mener at det lokale engasjementet vil svekkes, peker på at 
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avstanden til beslutningstakerne blir lenger både fysisk og mentalt. Sakene blir flere, forhold og 

mennesker fjernere og kontakten med «grasrota» blir dårligere. 

5.2 Ombudsrollen 
Forskning viser at det er større politisk deltakelse utenom valg i små kommuner. Henvendelser til 
folkevalgt representant og til kommune- og fylkesadministrasjonen skjer oftere jo mindre 
kommunen er. Tilsvarende om en har tatt opp saker i parti, organisasjon og fagforening. 
Underskriftskampanjer og aksjonslister er mest utbredt i de middels store kommunene. Den mest 
aktivistiske deltakelsesformen – aksjon, protestmøte og demonstrasjon – er høyere i store 
kommuner.  
 
Forsøk på å påvirke politiske avgjørelser er mer utbredt lokalt enn nasjonalt. Den lokale deltakelsen 
øker med minskende kommunestørrelse, mens rikspolitisk deltakelse synker litt med minskende 
kommunestørrelse. Med økende kommunestørrelse synker sannsynligheten for å påvirke avgjørelser i 
kommunen betydelig.  
 
Forskerne finner svært få sammenhenger mellom deltakelse i ulike samfunnsgagnlige aktiviteter og 
kommunestørrelse når man tar høyde for effektene av andre mulige forklaringer. For øvrig er det 
andre egenskaper enn kommunestørrelse som forklarer deltakelse i ulike samfunnsgagnlige 
aktiviteter.  
 
Som tidligere nevnt er det ikke kommunestørrelsen i seg selv som gir et bedre eller dårligere 
lokaldemokrati, det er mulig å oppnå gode resultater uavhengig av kommunestørrelse.  
 

I spørreundersøkelsen gir lokalpartiene ulike svar på dette spørsmålet. Noen sier at 

lokaldemokratiets innflytelse øker som følge av større kommuner. De mener at kommunen får 

mer tyngde, en bredere og mer solid faglig administrasjon, og at flere beslutninger dermed kan 

flyttes til kommunene. De som tror på økt innflytelse mener at de som er skeptiske trenger 

referanser til positive funn og resultater. Dette mener de vil komme når lokaldemokratiet tar 

tilbake IKS og strukturdebatten har satt seg. Det gis også uttrykk for at mange opplever at Gran 

og Lunner hører sammen både geografisk og kulturelt. 

 

På den annen side peker noen på at lokaldemokratiet er noe som må utøves hver dag av 

engasjerte samfunnsborgere, og at risikoen for at deltakelse i den demokratiske prosessen blir 

begrenset til noe man fortar seg hvert annet år, blir større jo større enhetene blir.  

5.3 Innbyggermedvirkning 
Hvilke arenaer for deltakelse og meningsytringer som skapes vil være av stor betydning for 
opplevelsen av avstand mellom den enkelte og politikeren/beslutningstakeren. Også partiene og 

måten de fungerer på er sentrale i et representativt demokrati. 

Det finnes ikke én enkelt forklaring på hvorfor lokaldemokratiet oppleves som godt eller dårlig, og 
dermed heller ikke én oppskrift på hvordan man skal få til godt lokaldemokrati. Det er flere veier til 
god lokaldemokratisk styring. Noe forenklet, sier forskerne, er det slik at i kommuner med høy grad 
av tillit – både hos folk og folkevalgte - fungerer nesten alle måter å organisere på godt. Åpenhet, 
tillit, klare og tydelige ansvarslinjer, god informasjon til innbyggerne og kanaler for deltakelse er 
noen tiltak som forskerne peker på.  
 
Det er svært gode argument for at innbyggermedvirkning går hånd i hånd med representativt 
demokrati. Flere stemmer høres, tilliten mellom innbyggere og folkevalgte styrkes og demokratiske 
beslutninger blir bedre. Innbyggermedvirkning kan imidlertid føre til at de som deltar får 
uforholdsmessig mye innflytelse på bekostning av de som ikke deltar. Antallet kanaler later til å 
bety lite i både store og små kommuner. Det som betyr noe, sier forskerne, er hvordan kanalene 
brukes – med andre ord at de brukes aktivt og at innspill som kommer gjennom disse kanalene 
brukes inn i beslutningsprosesser.  
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Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at tilrettelegging og bruk av ulike kanaler for 
innbyggermedvirkning også krever en viss kompetanse og kapasitet i kommunene. Dette gjelder 
både i forhold til forberedelse og gjennomføring av ulike former for medvirkning, mens også i 
forhold sammenstilling, analyse og presentasjon av synspunkter fra innbyggerne for 
beslutningstakerne. Større kommuner kan slik sett ha bedre forutsetninger for å ta i bruk ulike 
former for innbyggermedvirkning på en god måte. 
 
Kommunestørrelse forklarer liten eller ingenting av de små forskjellene det er mellom kommuner 
om forhold som lokal identitet, politisk interesse og selvopplevd politisk dyktighet. Men med 
avtakende innbyggertall øker interessen for lokalpolitikk, og med økende kommunestørrelse øker 
interessen for rikspolitikk noe. 
 
Ca. 1000 personer bor i Lunner og arbeider i Gran eller bor i Gran og arbeider i Lunner. For disse vil 
etablering av en felles kommune bety at de kan påvirke beslutninger, ikke bare i forhold til sin 
bostedskommune, men også i forhold til hvor de arbeider. 
 
Bruk av tilbud i kommunene, det være seg innen både service og kultur, forholder seg ikke til 
kommunegrensene. Etablering av en større kommune vil kunne bidra til at en kan påvirke dette 

tilbudet gjennom demokratiske kanaler. 

Nærdemokratiske ordninger  
En måte å involvere i beslutningsprosessen og/eller fremme politisk deltakelse og samfunnsgagnlige 
aktiviteter er nærdemokratiorganer.  
 
Nærdemokratiordninger innebærer at kommunene deles inn i mindre geografiske områder, som til 
sammen dekker hele eller deler av kommunen. Her er det nyttig å skille mellom ordninger som er 
rådgivende og basert på sivilsamfunnet og foreningslivet, og ordninger hvor kommunene har 
delegert ansvar, myndighet, ressurser og ikke minst ansatte til de lokale organene.  
 

 
Nærdemokratiorganene som har vært studert klarer i ulik grad å rekruttere bredt. Noen 
nærdemokratiorganer er dominert av bestemte foreninger og av disse foreningenes agenda. Dette 
kan unngås ved at man etablerer prosedyrer/systemer som sikrer bred rekruttering og organene får 
slik en bred og god representativitet.  
 
Erfaringer fra norske kommuner viser at nærdemokratiordningen ser ut til å gi en økt bevissthet og 
vedvarende oppmerksomhet på medvirkning og innbyggerinvolvering i den kommunale ledelsen. 
Dette fører igjen til en mer systematisk involvering i planarbeid, budsjettarbeid og enkeltsaker i 
mange kommuner. Men mange av de forutsetningene forskerne har pekt på har gjennom årene 
kommet inn i mange kommuners arbeid med innbyggermedvirkning. Dette kan ha gjort at 
kommunene har ment at selve nærdemokratiorganet i den form det har hatt ikke i seg selv har vært 
så nødvendig.  

Sivilsamfunn Nærdemokratiorgan (strukturert relasjon med kommunen) 

1. Frivillige organisasjoner 
med et bestemt geografisk 
nedslagsfelt 

2. Foreningsbasert 
lokalutvalgsmodell 

3. Organ med delegert 
beslutningskompetanse og tjenesteansvar 
(et ytre ledd av kommunen) 

Velforeninger, 
beboerforeninger 

Grendeutvalg, 
lokalsamfunnsutvalg, 
utviklingslag 

Bydeler 

Funksjon: 
- Fri og uavhengig 
- Innbyggeraktivitet 
- Ivareta interesser 
- Fellesskap- og 
identitetsskapende 
- Varierende relasjon til 
kommunen 

Funksjon: 
- Informasjon 
- Initiativ 
- Diskusjonsfora 
- Link mellom folkelig 
engasjement og 
representative organer 
- Fellesskap- og 
identitetsskapende 

Funksjon: 
- Delegert ansvar for budsjett eller 
tjenester 
- En viss beslutningskompetanse 
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5.4 Helhetlig og direkte styring 
Hvordan lokaldemokratiet er organisert er av betydning for hvordan det vil fungere i forhold til 
helhetlig og direkte styring. 
 
Gran og Lunner har 11 interkommunale samarbeid, hvorav noen er sammen med Jevnaker. I tillegg 
er det to interkommunale samarbeid som innbefatter flere kommuner, og Lunner har ett samarbeid 
med Jevnaker kommune. Interkommunalt samarbeid er gunstig for økonomi, kompetanse, fagmiljø 
og tjenestekvalitet for innbyggerne, men gir utfordringer når det gjelder styring og kontroll. 
Samarbeidene på Hadeland har etablert rutiner med faste møter to ganger i året (IS-møter). Dette 
krever særskilte ressurser i forhold til de øvrige tjenestene. Det kreves dessuten enighet mellom 
deltakerkommunene dersom en skal endre nivået på disse tjenestene. Dette innebærer en svekkelse 
når det gjelder å gjøre helhetlige prioriteringer.  
 
Rundt halvparten av kommunestyrerepresentantene i Lunner kommune mener deres mulighet for 
styring og kontroll av interkommunale samarbeidstiltak ikke er tilfredsstillende. Kun ca. 3% mener 
den er helt tilfredsstillende. Det er ikke gjort tilsvarende undersøkelse i Gran kommune. 
 
Ved en eventuell sammenslåing vil det trolig ikke bli behov for like mange interkommunale 
samarbeid, da kommunen blir stor nok til å håndtere flere oppgaver selv. Det vil allikevel være 
sannsynlig at det er behov for noen, men disse vil ikke i særlig grad gjelde den vanligste 

tjenesteytingen. 

5.5 Kommunenes tyngde og gjennomslagskraft 
Forskning på områder hvor det er ment å være et likeverdig forhold mellom stat og kommunesektor, 

peker på at det ikke er enkelt å opptre som likeverdige parter med regionale statlige instanser, da 

disse instansene besitter større fagkompetanse. Mindre kommuner kan ha større vanskeligheter for å 

håndtere kompetansekravene, da den administrative kapasiteten er mindre. Ved en eventuell 

sammenslåing vil en kunne få større fagmiljøer. Dette kan gi økt kompetanse når det gjelder å legge 

godt til rette for de beslutninger de folkevalgte skal fatte. At saker er godt forberedt når de legges 

fram til politisk behandling kan bidra til bedre beslutninger og større gjennomslagskraft. 

 

Kommunens størrelse har liten eller ingen effekt for rikspolitiske påvirkningsforsøk, men med 

økende størrelse øker sannsynligheten for å påvirke avgjørelser i Stortinget noe.  Undersøkelser av 

statlige overprøvinger av kommunale planer og vedtak tyder på at kommunestørrelsen har mindre 

betydning.  

Svar på Lokaldemokratiundersøkelsen viser at overvekten av folkevalgte i Gran og Lunner mener at 

«Statens detaljstyring av kommunen uthuler rollen som folkevalgt.». I Lunner kommune mener 68% 

at påstanden passer ganske godt (24%) eller passer svært godt (44%) (2014). I Gran kommune mener 

68% at påstanden passer nokså godt (27%) eller passer svært godt (41%) (2010). 

Lokalpartiene er delt i synet på kommunenes gjennomslagskraft. Noen kaller det «tilfredsstillende» 
eller « i stor grad», mens andre sier akkurat det motsatte. Det blir også sagt at avstanden til 
Lillehammer er for lang når det gjelder samhandling med Oppland fylkeskommune og Fylkesmannen. 
Det nevnes at det er vanskelig å få gjennomslag i saker der det er prioriteringsuenighet med 
Lillehammer- regionen.  

 


