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1 Innledning 

1.1 Oppdrag 
Kommunestyrene i Gran og Lunner vedtok 30. oktober 2014, henholdsvis i 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 
Kommunene spiller en sentral rolle i å skape en helhetlig utvikling av lokalsamfunnet og gode levekår 

for innbyggerne. En viktig målsetting ved å etablere en ny kommune, er å få en mer handlekraftig 

kommunesom kan spille en større rolle som både lokal og regional samfunnsutvikler. Dette er blant 

annet avhengig av kommunens evne til å drive god og effektiv planlegging og muligheter for aktiv 

oppfølging av dette arbeidet. Dette krever tilstrekkelig kompetanse og ressurser både til 

arealplanlegging, næringsarbeid, kulturtiltak, nettverksbygging og etablering av gode partnerskap. 

 

 

 

1.3 Arbeidsform 
Arbeidsgruppe for temaet Samfunnsutvikling har følgende sammensetning: 
Gunn Elin Rudi   Tjenesteleder Areal og Samfunn, Lunner 
Ole Dæhlen   Næringsrådgiver, Lunner 
Øyvind Sørlie   Samfunnsplanlegger, Gran 
Trygve Rognstad  Teknisk sjef, Gran 
 
Saksbehandler for arbeidsgruppa: Edvin Straume, Gran kommune   
 
 

Utredningsarbeidet tar utgangspunkt i følgende problemstillinger: 
 

 Lokal tilhørighet, identitet og kultur/historie 

 Kartlegging av inn- og utpendlingsmønster. 

 Hva kjennetegner næringsutviklingen, innovasjon og utvikling i kommunene og hva er 
utfordringene? 

 I hvilken grad kan en ny kommune føre til at kommunene spiller en sterkere og mer 
slagkraftig rolle som utviklingsaktør? 

 I hvilken grad kan en ny kommune føre til mer helhetlig og langsiktig planlegging og 
utvikling? 

 Behov for justering av grenser mot andre kommuner. 
Vedtak om dette fattes av kommunestyrene i egen sak men følges opp av arbeidsgruppe 
for samfunnsutvikling. 

 Betydningen av bompenger på ny rv4? 
Kontakt mot dep. med utgangspunkt i stortingets vedtak.  

 I hvilken grad vil en større kommune overkjøre lokale ønsker og behov? 

 Vil etablering av en større kommune, med ett rådhus, føre til økt kjøring med bil og 
således ha en negativ konsekvens for klima og miljø? 

 Det utredes hvilken region en mulig ny kommune skal tilhøre i fremtiden. 
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1.4 Framdriftsplan 
 

Vil bli gjort ferdig før utredningen sendes kommunestyrene. 
Arbeidsform, framdrift og møter vil bli omtalt. 
 
Har vært krevende å få utredningen ned på 10 sider. 
Kommunestyrene tilla utredningen tre ekstra problemstillinger uten at kravet om lengde ble justert. 
 
Styringsgruppa har gitt tillatelse til å innarbeide et punkt som omhandler infrastruktur – veg – bane – 
bredbånd  
 
Etter råd fra Telemarksforskning er problemstillingene behandlet i en annen rekkefølge enn det som 
er presentert i mandatet. 
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2 Oppsummering og anbefaling 
 
Lunner og Gran kommune utgjør et funksjonelt samfunnsutviklingsområde med korte geografiske 
avstander, stor innbyrdes pendling, lik struktur på boligmassen og et felles utfordringsbilde, 
samtidig som innbyggerne hovedsakelig har en felles historie og identitet. Dette taler for at Gran og 
Lunner bør bli en ny kommune. 
 
I utredningen er det fokusert på viktigheten av å lokalisere framtidig næringsetablering og 
boligbygging på rett plass i kommunene. En ny og større kommune bør ha bedre muligheter for å 
drive en god ressursforvaltning enn to separate, mindre kommuner. Dette handler både om å utvikle 
attraktive tettsteder med integrerte bolig- og forretningsområder og ikke minst å forvalte jord-, 
natur- og frilufts-verdiene. 
 
For å kunne bli en sterkere og mer slagkraftig utviklingsaktør enn i dag, må kommunen ha en 
størrelse og et arbeidsfellesskap som gjør at den tiltrekker seg kompetente medarbeidere, tilføres 
oppgaver som gjør at man kan være en reell utviklingsaktør innenfor egne grenser, ha et 
framoverlent politisk lederskap og helst tilhøre en utviklingsorienter region bestående av kommuner 
som står overfor de samme utfordringer.  En ny kommune på ca. 23.000 innbyggere har 
forutsetninger for å bli en mer slagkraftig aktør renn dagen to kommuner.   
 
Arbeidsgruppa mener det er flest tunge argumenter som taler for en regiontilknytning sørover. Disse 
er bl.a. knyttet til overordnet regional planlegging og realisering av samferdselsprosjekter med stor 
betydning for kommunene våre. Her vil vi også i større grad enn ved å vende oss nordover finne 
kommuner med samme utfordringer, drivkrefter og muligheter som en ny kommune på Hadeland. Vi 
mener imidlertid at det vil være klokt å avvente spørsmålet om regiontilhørighet til etter at 
Stortinget behandlet melding om oppgavefordeling mellom stat og kommune (kommer våren 2015). 
 
Det finnes gode eksempler i Gran på å imøtekomme lokale engasjement (Forum Bjoneroa, Fokus 
Vestre Gran, Landsbyen Brandbu 2020). Dersom man framover ønsker å stimulere til denne type 
engasjement, kan dette innarbeides i en intensjonsavtale for en ny kommune. 
 
Behovet for grensejusteringer er diskutert i styringsgruppa og tatt spesielt opp på folkemøte i 
Bjoneroa. Det framstår som vanskelig å ta stilling til dette spørsmålet når det ikke er klart hvilke 
kommunealternativer som finnes for de som bor i de aktuelle grenseområdene (Bjoneroa/Østre 
Jevnaker/Lunner sør). Vi mener imidlertid at grensejusteringer må vurderes dersom 
kommunestyrene i Gran og Lunner fatter vedtak om å opprette en ny kommune. At en slik prosess 
iverksettes bør innarbeides i et ev. vedtak. 
 
Oppsummering: 
Med utgangspunkt i de føringer som er gitt for arbeidet med utredning av samfunnsutvikling (se kap. 
3) finner arbeidsgruppa at det ut fra dette perspektivet er langt flere grunner som taler for 
opprettelse av en ny kommune på Hadeland, bestående av dagens Gran og Lunner, enn de som taler 
mot.   
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3 Føringer for arbeidet 
 
Kommunenes rolle som samfunnsutvikler handler om langsiktig arealbruk og 
utbyggingsmønster, utbygging av infrastruktur, steds- og sentrumsutvikling, næringsutvikling, miljø 
og folkehelse i videste forstand. 
 
Rollen favner videre enn de oppgavene en kommune er pålagt å utføre gjennom lover og 
forskrifter, og er i stor grad basert på samarbeid med og mobilisering av aktører i og utenfor egen 
kommune. 
 
Ekspertutvalget og departementet har knyttet følgende samfunnsmessige hensyn og kriterier til 
kommunes rolle som tjenesteyter: 
 
 
Samfunnsmessige hensyn   Kriterier 
 

Helhetlig ivaretakelse av areal- og transport- 
interesser tilpasset klima- og miljøhensyn 
Tilrettelegging for positiv utvikling i lokal- 
samfunnet og storsamfunnet 

Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 
Tilstrekkelig kapasitet 
Relevant kompetanse 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

4 Utredning  

4.1 Lokal tilhørighet, identitet og kultur/historie 

Når en snakker om Hadelands identitet tenker mange på Hadelands gamle historie, dvs. 
kongehistorien, de gamle kirkene, alle de verdifulle kulturminnene og gardshistorien. Denne 
historien er dokumentert i utallige bøker, fra Snorres Kongesagaer og til nyere historiske verker og 
populærvitenskapelige bøker 1  
 
Hadeland som begrep er i dag mer enn historien. Det aktive landbruket og landbruksproduksjonen er 
viktig, og ikke minst det visuelle bildet av kulturlandskapet, skogområdene og Randsfjorden. 
Åsområdene med vann og friluftsmuligheter er i dag også en viktig del av Hadelands identitet. De 
gamle vegfarene fra hovedstaden og til innlandet og videre mot Bergen og Trondheim var en viktig 
faktor som bidro til å skape Hadelands sentrale posisjon på Østlandet. I dag gir nærheten til Oslo 
vår region en unik mulighet til å presentere disse kvalitetene for store befolkningsgrupper. 
 
Sett utenfra har Hadeland mange fellestrekk, men om en ser mer detaljert på regionen finner vi 
også variasjoner og ulikheter. Harestua og Grua har særtrekk og en historie som dels avviker fra 
resten av Hadeland, med gruvedriften på Grua og sagbruksvirksomheten på Harestua, midt i et 
sammenhengende skogområde. Begge disse stedene ble utviklet til attraktive bosteder på 60- og 70-
tallet, med kort togreise inn til Oslo. Roa har hatt og har fortsatt en viktig posisjon som 
kommunikasjonsknutepunkt, ved at jernbanen deler seg her og ved krysset mellom stamvegene E16 
og Rv. 4.  I Gran ligger tettstedene Gran og Brandbu sentralt i et svært viktig jordbrukslandskap, og 
med Randsfjorden som et dominerende landskapselement gjennom kommunen. De siste 25 årene 
har Gran sentrum befestet sin posisjon som regionalt handelssenter, mye besøkt også av tilreisende 
utenfra. Bjoneroa har sine særtrekk knyttet til beliggenheten på vestsiden av Randsfjorden. Fjorden 
var tidligere kommunikasjonsåre, men oppleves i dag mer som en barriere. 
 
Folks lokale tilhørighet og identitet varierer trolig fra Harestua/Grua til resten av regionen, men vi 
antar at de fleste har et bevisst forhold til begrepet Hadeland. Mye tyder på identiteten i større 
grad er knyttet til eget bosted enn kommunen som sådan. Sammenhengen mellom kommune-
struktur og identitet blir derfor indirekte. Folks meninger om kommunestruktur vil formes av 
hvordan folks levde liv og de stedene de bor på vil bli påvirket.2 Folk ønsker en positiv utvikling av 
stedet der de bor, og i forbindelse med kommuneendringer vil det derfor være viktig å fokusere på 
hvordan ulike steder kan utvikle seg sammen under en felles kommunal paraply.3 
 
Hadelendingenes tilhørighet til Oppland fylke er vanskelig å vurdere. Det vil trolig variere 
avhengig av slektstilknytning, arbeidssted og hvor lenge en har bodd på Hadeland. Signaler viser at 
ungdom ikke har så sterke meninger om hvilket fylke vi bør høre til, og det ser ut til at mange 
voksne hadelendinger har samme holdning. På folkemøtet i Lunner var det fokus på tilknytning 
sørover men på møtet med bondelagene kom det fram at store deler av landbruksmiljøet føler sterk 
tilknytning til Oppland. 

4.2 Kjennetegn og utfordringer ved næringsutvikling, innovasjon og utvikling i 

kommunene.  

Befolkningsutvikling: 
I delutredning Demografi og økonomi er oversikt over befolkningsutvikling presentert på 
skolekretsnivå. For å få mer spesifikk oversikt over hvor befolkningsendringene skjer har vi 
utarbeidet tabeller som viser befolkningsutvikling fordelt på grunnkretser. Disse finnes i 
vedleggsheftet.  
Befolkningsveksten i Lunner har i perioden 2008-2014 vært størst i de sentrale grunnkretsene 
Harestua nord, Roa og Lunner. Kretsene som utpeker seg med negativ utvikling er Munkerud og 
Salheim, som er spredtbygde områder innenfor Nordbygda skolekrets. 
Befolkningsveksten i Gran har i perioden 2008-2014 vært størst i de grunnkretsene som ligger i 
tettstedssonen i Viggadalen. Tabellen viser at ingen grunnkretser i Gran har hatt nedgang i 
folketallet i perioden.  

                                                           
1 Gerd Hennum: Hadeland – Schibsted forlag, 2002 
2 Nordtug, J., Sand, R., Wendelborg, C. og Aasetre, J. 2004. Tilhørighet, pendling og kommunestruktur. En analyse fra Nord-
Trøndelagsforskning. NTF-notat 2004:10. 
3 Brandtzæg, B.A. 2014. Kommunesammenslåing og regional utvikling. Telemarksforsking. TF-notat nr. 29/2014. 
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Befolkningen i Gran og Lunner har lavt utdanningsnivå sammenlignet med andre kommuner. Andel 
av befolkningen som ikke har høyere utdanning enn grunnskole er i Lunner og Gran hhv. 31,9 % og 
32,9 %.4 For landet som helhet er andelen 27,9 %, Oppland 31,4 % og Akershus 25,2 %. 
 
Boligstruktur og boligbygging. 
 
Tabell 4:  Boligstruktur i Gran og Lunner (antall boenheter) (Kilde: SSB 2013)  

Boligtype Gran Lunner  

Eneboliger 5271 (83 %) 3158 (80 %) 

Rekkehus (tomannsboliger, rekkehus, kjedehus, andre småhus) 836 (13 %) 711 (18 %) 

Leiligheter 203 (3 %) 71 (2 %) 

Sum 6310 3940 
 

Boligstrukturen er preget av høy andel eneboliger. I areal- og transportanalyse for Hadeland (Civitas 
2012) stilles det spørsmål ved om eksisterende boligstruktur er den beste til å møte den 
demografiske utviklingen.  Folkehelseundersøkelsen fra 20145 viser at 19 % av befolkningen ønsker 
leilighet, mens bare 3 % av boenhetene i dag er leiligheter. Kommunenes planreserve (se tabell i 
vedlegg) viser at Lunner og Gran totalt kan bygge ca. 4.000 boenheter innenfor arealavklarte 
boligområder. For å imøtekomme behovet for et variert botilbud bør en betydelig del av framtidig 
boligbygging skje i form av rekkehus og leiligheter. 
 
I regional plan for Hadeland 2014-2021 er det fastsatt at tettstedene skal styrkes ved å tilrettelegge 
for fortetting innen gangavstand til kollektivknutepunkt. I Lunner støtter planreserven oppunder en 
slik strategi, ved at store, nye boligområder er lokalisert til Harestua, Grua, Roa og Lunner. Også i 
Gran er det godt samsvar med prioriteringene i regional plan, ved at over 80 % av planreserven 
ligger i en sone fra Brandbu, via nedre del av Moen, og til Jaren og Gran. 
 
Kjennetegn ved næringsutviklingen: 
Her har vi tatt utgangspunkt i stedlige arbeidsplasser fordelt på ulike næringer sammenlignet med 
landet som helhet. I tillegg har vi sett på nasjonale utviklingstrekk og sammenlignet dette med 
situasjonen i Lunner og Gran.  
Tre av fire jobber i tjenesteytende sektor6: Nasjonalt har sysselsettingen i tertiærnæringene eller 
de tjenesteytende næringene vokst mest de siste 10-årenen og utgjør i dag vel 77 % av alle 
sysselsatte. Lunner og Gran ligger enda noe høyere med henholdsvis 78 og 79 prosent.  
 
Figur 1:  Næringssammensetning for Lunner og Gran 2013. Kilde: nykommune.no 

                                              
Offentlig forvaltning sysselsetter ca. 30 % av arbeidstokken i Norge. Lunner har i overkant av 40 %, 
mens Gran ligger på rundt 29 %. Til sammen er kommunen på landsgjennomsnittet.  

 

                                                           
4 SSB 2013 
5 ØF-notat 10/2014 (Østlandsforskning) 
6 Fra SSB sin rapport: Dette er Norge 2014 – hva tallene forteller. 
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Tabell 5:  Antall sysselsatte og stedlige arbeidsplasser. Kilde: SSB 

    Sysselsatte Stedlige 

Kommune År Antall % av befolkningen Antall % av sysselsatte 

Lunner 2000 4443 54 % 1962 44 % 

  2013 4637 52 % 2097 45 % 

            

Gran 2000 6522 51 % 5451 84 % 

  2013 6774 50 % 6309 93 % 
 
Arbeidsplassdekningen i 2013 var på 45 % for Lunner og 93 % for Gran. Det er med andre ord store 
forskjeller i arbeidsplassdekningen. 
 
Tabell 6:  Stedlige arbeidsplasser fordelt på sektor. Kilde: SSB

 

Den største forskjellen i veksten i stedlige arbeidsplasser skyldes omstruktureringer innen 
videregående skole, tannlegetjenesten og NAV-kontor hvor arbeidsplasser er flyttet fra Lunner til 
Gran.  Veksten i privat sektor i perioden 2000-2013 har vært litt mindre enn på landsbasis hvor den 
har vært på 12.8 % 
Bygg- og anleggsvirksomhet og helse- og sosialtjenester har en høyere andel sysselsatte enn landet 
forøvrig. Bygg- og anleggsbransjen på Hadeland har i årevis levert sine tjenester over store deler av 
Akershus og Oslo, bedriftene oppleves som pålitelige og har bygget seg opp et godt renommé.  
Antall sysselsatte i helse- og omsorgssektoren er mer enn femdoblet siden 1970-tallet og utgjør 20 
prosent av samlet sysselsetting nasjonalt. For Lunner og Gran er denne andelen betydelig høyere. 
Veksten i helse- og omsorgstjenestene på Hadeland er et resultat av nærhet til markedet, og her 
kommer kundene (brukerne) til Hadeland. Hadeland som rekreasjonssted for spesielt Osloborgere 
har lange tradisjoner og vi ser at de private helse- og omsorgsinstitusjonene opplever en sterk vekst.  
 
Lunner har store næringsområder på Stryken, Harestua, Grua sør og Roa sør. I tillegg frigjør 
omlegging av Rv4 byggeområder i nytt kryssområde mellom E16 og Rv4 ved Sand. Gran har et stort 
nytt næringsområde i Mohagen og store næringsarealer på Jaren. I Gran sentrum er det store 
utbyggingsmuligheter innenfor kommunedelplanen. I Brandbu er det også flere ledige lokaler og 
ubebygde arealer innenfor sentrumsområdet. 
 
Innovasjon og utvikling 
Innovasjon er en viktig kilde til verdiskaping, vekst og velferdsutvikling.7 Hadelandsbedrifter som 
selger varer på det internasjonale markedet driver kontinuerlig innovasjonsarbeid med effektivitet 
og fornying. Vi ser også innovasjon og utvikling i form av gründervirksomhet og nyetablering.  I 
tillegg er det et stort potensiale i å få lokale etablerte bedrifter til å samarbeide. Kommunenes 
felles etablererveileder er en viktig pådriver og tilrettelegger, og det er en positiv utvikling i antall 
nyetablerte bedrifter8 og personer som har fått veiledning. Innovasjon Norges etablererkurs har 
høyest deltakelse på Gran sammenlignet med øvrige kurs i Oppland.  
 
Utfordringer innenfor befolkningsutvikling, boligbygging, næringsutvikling og innovasjon 

 Begge kommunene har ambisjoner om økt befolkningsvekst, noe som vil kreve mer samordnet 
markedsføring av Hadeland.  

                                                           
7 Fra rapport Små bedrifter – store verdier av nærings- og handelsdepartementet 2012 
8 Ref. Hadeland 25. februar – vekst i nyetableringer på 8,1 % i Lunner i 2014. (16 beste kommune i landet)  

2000 2013 +/- % 2000 2013 +/- %

Sum alle sektorer 1962 2097 135 6,4 % 5451 6309 858 13,6 %

Statlig forvaltning 116 70 -46 -66 % 231 309 78 25,2 %

Fylkeskommunal forvaltning 66 0 -66 -660 % 165 188 23 12,2 %

Kommunal forvaltning 743 839 96 11,4 % 1120 1313 193 14,7 %

Privat sektor og offentlige foretak 1037 1188 151 12,7 % 3935 4499 564 12,5 %

GranLunner
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 Det er rikelig med arealavklarte boligarealer i begge kommunene. Utfordringen blir å satse på 
sentrumsnære leiligheter og stimulere til gjennomføring av boligprosjekter.  

 Næringsvirksomheter i kommunene ligger spredt. Det er ikke tilstrekkelig tetthet i tjenester, 
tilbud og opplevelser. Dette bidrar til mangel på attraktivitet. 

 I dag konkurrerer Lunner og Gran mht. etablering av arbeidsplasser, og det tas for lite hensyn 
til det regionale perspektivet.  

 Ulik politikk for tilrettelegging av næringstomter: Gran utvikler og selger tomter i egen regi og 
til kostpris, mens Lunner lar markedet styre. Dette gjør det vanskelig å få rett næring på rett 
plass, og bedrifter fra Lunner velger Gran på grunn av lavere tomtepriser. 

 Nærhet til Osloregionen skaper mange muligheter, men er også utfordrende i forhold til 
lønnskostnader og økt konkurranse.  

 Tett samhandling mellom næringsliv, kommune og kompetansemiljøer er viktig for å lykkes 
med lokal næringsutvikling. Kommunene bør i større grad utnytte sin rolle som offentlig 
utviklingspartner i samspill med disse.9 Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU) er 
lite brukt hos oss. 

4.6  I hvilken grad kan en ny kommune føre til mer langsiktig planlegging og utvikling? 

I arbeidet med kommunereformen er det pekt på at kommunene i Norge står overfor mange 
utfordringer. Av oppgavene som bør få mer fokus pekes det på langsiktig planlegging og utvikling, og 
at kommunens rolle som samfunnsaktør vil bli stadig viktigere.  
Status Lunner: Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2024 setter fokus på temaene befolknings-
utvikling, tettstedsutvikling, klima og energi, folkehelse og næringsutvikling inkludert landbruk. 
Målsettingen for befolkningsutvikling er å oppnå vekst >1,5 % pr. år i planperioden og 3.000 flere 
innbyggere i løpet av perioden. I tillegg er målet om at Harestua skal utvikles til et tettsted med 
sentrumsfasiliteter, at Roa skal være administrasjonssentrum og videreutvikles som tettsted for bo 
og næring. Kommunen skal bidra til at tettstedene er trygge og attraktive steder å bo og ferdes i. 
Status Gran: Forslag til ny samfunnsdel er lagt ut til offentlig ettersyn i desember 2014 og forventes 
sluttbehandlet i første halvår 2015. Den nye planen setter fokus på temaene tidlig og tverrfaglig 
innsats, bosettings- og utbyggingsmønsteret og den kommunale tjenestestrukturen. Målsettingen er 
at kommunen skal ha en befolkning på rundt 16.000 i 2030, og at kommunen skal ha et variert bo-, 
service og handelstilbud til befolkningen gjennom utvikling av sentrumskvalitetene i Brandbu og 
Gran og en større andel boliger i gangavstand til kollektivknutepunktene. 
Regional plan for Hadeland 2014-2021: ble vedtatt av fylkestinget i Oppland i februar. Planen er 
ikke juridisk bindende men skal legges til grunn for statlig, regional og kommunal planlegging og 
virksomhet. Planen legger til rette for at kommunene skal kunne ta sin del av befolkningsveksten i 
Osloregionen innenfor en bærekraftig ramme. Utbyggingsmønsteret skal ta utgangspunkt i 
Gjøvikbanen og et godt vegsystem med kollektivtrafikk. Den slår fast at boligbygging og fortetting 
må prioriteres i tettstedene. Gran sentrum og Harestua skal være regionale tettsteder. Gran 
sentrum skal være regionsenter og det viktigste senteret for handel, service og kompetanse. 
Brandbu og Roa skal være lokale utviklingsområder og det skal legges til rette for fortetting 
innenfor gangavstand til øvrige stoppesteder på Gjøvikbanen.  
 
Fig. 2  Prinsippskisse for tettstedsutvikling og arealbruk:     

 
 

                                                           
9
 Såkalt triple-helex-modell. 
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Regional plan setter fokus på at arealbehovet skal avstemmes på tvers av kommunegrensene. Målet 
er rett virksomhet på rett plass. En bærekraftig utvikling forutsetter at vi tar vare på overordnet 
grønnstruktur. Dette omfatter de sammenhengende skogområdene, jordbruksområdene med 
kulturlandskapet og områdene langs vann og vassdrag. 
 
Utfordringer og muligheter 
Kommunene står overfor store langsiktige utfordringer, med bl.a. klimatilpasning, næringsutvikling, 
boligbygging, jordvern, folkehelse og naturmangfold. I tillegg har regjeringen varslet at kommunene 
skal tilføres nye oppgaver. For å løse disse må kommunene ha kompetanse og fagpersoner må ha 
fagmiljøer der utvikling settes på dagsorden. Arbeidsplassene må være attraktive slik at en 
tiltrekker seg kunnskapsrike medarbeidere som kan løse morgendagens utfordringer.  
I en større kommune vil det være lettere å foreta analyser av helhetlige og langsiktige 
utviklingsutfordringer10. I dag er det krevende for Gran og Lunner hver for seg å prioritere og 
fordele oppgavene knyttet til overordnet plan- og miljøarbeid. Flere medarbeidere innenfor 
fagfeltet gir en mulighet for å fordele forvaltnings- og utviklingsoppgaver slik at langsiktig 
planlegging kan være hovedarbeidsoppgaver for noen.  
God langsiktig planlegging handler også om kompetente politikere. I dette ligger at de må få 
mulighet til skolering og erfarne gjennom tilrettelegging for aktiv deltakelse i planprosessene. En 
større kommune kan bidra til at man skaffer seg et større politisk handlingsrom for samfunns- og 
arealutvikling enn det man vil ha i de to kommunene hver for seg. 

4.3 Pendlingsmønster (inn- og utpendling) 

Pendling blir ofte brukt som et parameter for tilhørighet og fornuftig kommunal og regional 
avgrensning. Den gir uttrykk for hvor sterkt kommuner er integrert i et felles bo- og arbeidsmarked, 
og jo sterkere integrasjonen er jo mer taler det for etablering i felles kommune. 
Med kommunikasjonsårer i alle fire retninger har kommunene våre pendling og tilknytning til flere 
arbeidsmarked, men pendlingen sørover er den dominerende. Som tabellene på side 11 viser har det 
skjedd en viss endring i pendlermønsteret fra og til kommunene våre. Tabellene i vedleggsheftet 
viser at disse endringene i hovedsak skjedde før 2010 og at situasjonen de siste åra har vært mer 
stabil.   
I NIBRs11 rapport «Inndeling i senterstrukturer, sentralitet og BA-regioner» er Gran og Lunner 
plassert i BA-region 5 Oslo, sammen med alle kommunene i Akershus, tre fra Østfold og to fra 
Buskerud. 
 
Ut- og innpendling til Oslo og Osloregionen 
Som tabellen over viser er utpendling sørover den dominerende fra våre kommuner. Denne 
pendlingen har imidlertid avtatt de siste årene fordi pendling til Oslo har gått ned. Pendlingen til 
Oslos nabokommunene har imidlertid økt, trolig fordi flere arbeidsplasser har flyttet ut av Oslo. 
Totalt sett har pendlingen til Osloregionen gått ned med 14 % siden 2000. De siste årene har 
pendling sørover stabilisert seg på ca. 2900 personer, eller 25 % av den yrkesaktive befolkningen i 
kommunene våre.  Lunner har størst andel pendlere til Osloregionen. Selv om den nå har sunket til 
litt over 41 % er Lunner fortsatt sterkere integrert i Osloregionens arbeidsmarked enn mange 
kommuner i Akershus. Pendlingen sørover er vesentlig mindre fra Gran. Herfra pendler ca. 15 % av 
de sysselsatte til Osloregionen. 
Motstrøms pendling nordover er mye mindre og har et omfang på bare er om lag 1/9 av pendlingen 
sørover. Denne pendlingen vokser imidlertid relativt raskt. 
Ut- og innpendling vestover mot Jevnaker og Ringerike. 
Den nest største pendlingsstrømmen fra våre kommuner går vestover mot Jevnaker og Ringerike. 
Pendlingen denne veien utgjør imidlertid bare litt over 5 % av de sysselsatte i kommunene våre. 
Også her er det flere som pendler ut enn inn, men pendlingen øker i begge retninger. Ser vi på 
pendlingen til Jevnaker isolert, er situasjonen den at de fleste pendler inn til både Gran og Lunner. 
Ut- og innpendling nordover mot Gjøvik, Toten og Land. 
Denne pendlingen følger to ferdselsårer. Rv 4 mot Toten og Gjøvik og Fv 34 mot Land. 
Ser en begge ferdselsårene under ett er pendlingen inn til regionen større enn pendlingen ut, og den 
øker i begge retninger. Totalt sett pendler 3 % av den yrkesaktive befolkningen vår nordover. Mens 
nesten 5 % av arbeidsplassene i kommunene våre har ansatte som kommer nordfra. I denne 
retningen er pendlingen til/fra Lunner vesentlig mindre enn pendlingen til/fra Gran.  

                                                           
10 «Kriterier for god kommunestruktur» Delrapport fra ekspertutvalget, mars 2014  
11 NIBR-rapport 2013:1 
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Tidligere var det flere som pendlet nordover langs Rv 4 over Lygna enn de som pendlet sørover. De 
siste åra har dette endret seg slik at innpendlingen nå er størst. Pendling langs Fv 34 mot Land er 
ganske beskjedent.   
Ut- og innpendling østover mot Gardermoen. 
Den minste pendlerstrømmen fra kommunene våre går østover til Gardermoen. Pendlingen denne 
veien fordeler seg antallsmessig ganske likt, med litt over 100 personer fra hver av kommunene. 
Pendlingen utgjør en relativt beskjeden del av sysselsettingen, men betyr mest for Lunner hvor litt 
over 2 % av de sysselsatte pendler til Gardermoområdet. Innpendlingen er svært beskjeden.    
 
Tabell 1 Utpendling fra Lunner og Gran. Antall og % av sysselsatte i kommunene (% av 

arbeidsstokken) 

 
 
Tabell 2  Pendling inn til Lunner og Gran. Antall og % av antall arbeidsplasser i 

kommunene 

Bosted Arbeidssted 

Lunner Gran Samla 

Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent 

Osloregionen 2010 47 2,4 78 1,4 125 1,7 

Osloregionen 2013 139 6,6 194 3,1 333 4,0 

Vest for oss:       

Jevn./Ri/Ho 2000 122 6,2 184 3,4 306 4,1 

Jevn./Ri/Ho 2013 162 7,7 276 4,4 438 5,2 

Nord for oss:       

To/Gjø/Land 2000 30 1,5 260 4,8 260 3,5 

To/Gjø/Land 2013 19 0,9 395 6,3 414 4,9 

Øst for oss:       

Ull/Nannest. 2000 3 0,2 4 0,1 7 0,1 

Ull/Nanestt. 2013 11 0,5 37 0,6 48 0,6 

 
Tabell 3 Pendling mellom kommunene 
   Sysselsatte i egn kommune 

Bosted Arbeidssted 

Lunner Gran Totalt 

Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent 

Lunner 2000 1393 31,3 517 11,6 1910 42,7 

Lunner 2013 1399 30,1 728 15,7 2127 45,8 

       

Gran 2000 285 4,3 4262 65,5 4547 69,7 

Gran 2013 308 4,5 4438 65,5 4746 70,0 

       

Samla 2000     6557 58,8 

Samla 2013     6873 60,2 

Pendling mellom kommunene og sysselsetting i egen kommune. 
 
Tabell 3 over viser pendling mellom kommunene og sysselsetting i egen kommune.  
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Av denne går det fram at eget arbeidsmarked totalt sett er viktigst for kommunene våre.  60 % av 
de arbeidsaktive er sysselsatt her. Andelen sysselsatte som arbeider i en av kommunene er størst i 
Gran med 70 %, mens tilsvarende tall for Lunner er 45 %. 
Gran har en egendekning av arbeidsplasser på 65 %. I Lunner er denne ca. 30 %. Gran har de siste 
årene blitt en viktigere arbeidskommune for folk fra Lunner. 15,7 % av Lunner sysselsatte har arbeid 
i Gran, mens bare 4,5 % av de sysselsatte i Gran arbeider i Lunner.  
 
Oppsummering 

 Både ut- og innpendling øker svakt i alle retninger, med unntak av utpendling mot Osloregionen. 

 Gran har betydelig større egendekning av arbeidsplasser enn Lunner 

 For begge kommunene er Osloregionen viktigste utpendlingsretning, men Osloregionen er 
viktigere for sysselsettingen i Lunner enn for Gran 

 Nest etter Oslo er Gran og Lunner hverandres viktigste utpendlingskommuner, mens Gran og 
Lunner er hverandres viktigste innpendlingskommuner 

 En sammenslåing vil således gi en mer funksjonell kommune som samsvarer bedre med det 
området hvor folk lever og bor.  

 Gran og Lunner kan karakteriseres som en «subregion» innenfor Osloregionens bo- og 
arbeidsmarked. 

 At kommunene i større grad blir et funksjonelt samfunnsutviklingsområde gjør det lettere å 
lykkes med et mer helhetlig planleggings- og utviklingsarbeid  
 

4.4 Infrastruktur - veg – bane – bredbånd 

Veg og gang-/sykkelveg 
Gjennomgangstrafikken, det vil si trafikk hvor reisen hverken begynner eller slutter på Hadeland, 
utgjør om lag 7 % av all trafikk på Hadeland.12 68 % av trafikken er ren lokaltrafikk som både starter 
og slutter på Hadeland. Gjennom Lunner og Gran går to stamveger. Rv 4 i en nord – sør akse og E16 i 
en øst – vest akse. Rv4 er under planlegging og utbygging til 4-felts veg mellom Roa og Jaren. Dette 
er den klart mest trafikkerte strekning i kommunene våre, med en årsdøgntrafikk (ÅDT) på over 
12000 kjøretøy sør for Gran.13 For utbygging av Rv 4 i Nittedal skal «kollektivkonseptet» legges til 
grunn. Dette innebærer en utbedring av eksisterende trasé og tilrettelegging for økt 
kollektivtransport.14 
Adkomst til Bjoneroa skjer via Randsfjordferja som drives av fylkeskommunen. Alternativt kan det 
kjøres Fv245 via Jevnaker eller Fluberg i Søndre Land. Randsfjordferja hadde i 2014 ÅDT på 71 
(kjøretøy) og fraktet 40357 personer inkl. sjåfører i løpet av året. 
Det er utbygd en del gang- og sykkelveger i tilknytning til tettstedene og i nærheten av skolene. Det 
mangler imidlertid et sammenhengende gang- og sykkelvegnett mellom tettstedene. Også i 
nærområdene til enkelte skoler er gang- og sykkelvegtilbudet mangelfullt..  
Kollektivtrafikk 
Gjøvikbanen binder kommunene sammen fra Harestua i sør, gjennom Viggadalen til Bleiken i nord. 
Togtilbudet på Gjøvikbanen er i stor grad basert på behov for pendling til Oslo-området, med vekt 
på avganger mot Oslo på morgenen og fra Oslo på ettermiddagen/kveld. Det eksisterende tilbudet 
er ikke godt egnet for pendling i nordover.   
Busstilbudet styres av Oppland fylkeskommune. De fleste interne rutene er basert på behovet for 
skoleskyss. Den viktigste interne bussruten for arbeidsreiser er ruta mellom Harestua og Brandbu, 
via Mohagen industriområde. Det er i tillegg noen region- og serviceruter basert på handlende og 
langruter basert på pendlere (Landekspressen). Rutetilbudet på kveldstid og i helger er dårlig, noe 
som medfører stor avhengighet av privatbil. Det går flybuss fra Ringerike til Gardermoen som har 
stoppested på Roa. Denne er imidlertid ikke en del av fylkeskommunen kollektivsystem og 
korresponderer dårlig med øvrige bussruter.  
Bredbånd 
Det er utbygd fibernett i de mest sentrale strøk, mens det er basert på trådløst nett eller ADSL i 
øvrige områder. 4G mobilnett er under utbygging og dekker i dag enkelte områder. 
Offentlig vann og avløp 
Lunner og Gran samarbeider i dag om vannforsyning med interkommunalt vannverk. 
På avløpssiden er det pr. i dag ikke formelt samarbeid.  

                                                           
12 Areal- og transportanalyse for Hadeland (Civitas 2012) 
13 Statistikk over de mest trafikkerte riks- og fylkesveger er innarbeidet i vedleggsheftet. 
14 Brev fra Samferdselsdepartementet av 26.6.2012 



14 
 

 
Utfordringer og muligheter 
Stor lokaltrafikk mellom Lunner og Gran indikerer at det i stor grad utveksles tjenester mellom 
kommunene, både offentlig og privat. Videre at området utgjør et helhetlig bo- og arbeidsmarked. 
På den ene side kan en større kommune bli en sterkere påvirkningskraft for utbygging av 
infrastruktur og annen virksomhet. På den andre side kan det føre til at kommunene kun får en 
«stemme», mot to i dag. Hvordan det vil slå ut vil bla. være avhengig av hvordan 
kommunestrukturen blir forøvrig i den regionen (fylket) kommunen ender opp i.  
Utbygging av Rv 4 mellom Roa og Jaren vil bidra til god og rask forbindelse mellom dagens 
kommunesentra. Randsfjorden danner en barriere kommunikasjonsmessig og er en utfordring i 
forbindelse med drift av tjenestene på vestsiden.  
Behovet for nye gang- og sykkelveger er størst langs fylkesvegene og Rv 4. Sammenhengende gang-
/sykkelvegnett i Viggadalen vil få flere til å gå og sykle til jobb og aktiviteter og bidra til bedre og 
enklere kommunikasjon på tvers av nåværende kommunegrense. 
 
Areal- og transportanalysen fra 2012 (Civitas) viser at kollektivandelen er 5-6 % av trafikken. Det er i 
analysen gitt en beskrivelse av muligheter for redusert bilavhengighet. I forhold til kollektivtrafikk 
mot Oslo kan en tilknytning til Ruter systemet gi bedre samordning med øvrig kollektivtilbud. 
 
Innen offentlig vann og avløp vil et mer robust fagmiljø være en gevinst av en 
kommunesammenslåing. Når det en gang i framtiden blir behov for vesentlig rehabilitering av 
renseanlegget på Volla, vil det være naturlig å vurdere om det alternativt skal bygges 
overføringsledning til Brandbu og utbygging av renseanlegget der. 
 

4.5 Betydning av bompenger på Rv 4. 

Initiativ overfor departement med utgangspunkt i stortingets merknader. 

5. januar i år sendte ordførerne likelydende brev til Samferdselsdepartementet (SD) og Kommunal- 
og moderniserinsdepartementet (KMD). Brevet følger vedlagt og gir en god redegjørelse for 
bakgrunnen for møtet. 24. februar hadde ordførerne møte med statssekretærene Bård Hoksrud (SD) 
og Per-Willy Amundsen (KMD) 
Her redegjorde ordførerne for at Gran og Lunner utgjør et funksjonelt samfunnsutviklingsområde i 
tråd med kriteriene som er beskrevet i kommuneproposisjonen for 2015, og at en bom på 
nåværende kommunegrense vil dele en ev. ny kommune i to og redusere muligheten for en helhetlig 
samfunnsutvikling i tråd med målsettingen til kommunereformen. De minnet også om at Stortinget i 
forbindelse med behandlingen av kommuneproposisjonen i vår «understreker viktigheita av at nye 
større kommunar får gode infrastrukturtiltak for å redusere avstandane og betre 
framkommelegheita også internt i nye og større kommunar» . 
Ordførernes krav var at staten må fullfinansiere utbygginga av Rv 4 i Lunner slik at bomtaksten ikke 
øker etter at parsellen Roa – Gran grense er bygd ut.  
Statssekretærene gav uttrykk for at de forstod situasjonen, og var innstilt på å bidra til å finne en 
løsning hvor den planlagte bomsatsen blir vesentlig redusert. Konklusjonen var at kommunene skulle 
arbeide videre med saken og undersøke ulike alternativer. Kontakten med departementene 
opprettholdes og det tas sikte på nytt møte med samme tema i april eller mai.  
 

4.7 Behov for justering av grenser mot andre kommuner. 

Framgangsmåte ved justering av kommunegrenser er beskrevet på hjemmesiden til KMD15.  
§ 10 i Inndelingslova slår fast at innbyggernes synspunkter bør innhentes, men at høring kan skje på 
ulike måter.16 Kommunen avgjør selv hvem som bør omfattes av en slik høring. 
Grensejusteringer kan foregå på flere måter. Dette ble det også redegjort for på folkemøte i 
Bjoneroa. I vårt tilfelle har vi følgende muligheter: 

 Gran og Lunner slår seg sammen og er enige om grensejusteringer.  
- Den andre kommunen dette angår må fatte likelydende vedtak. 

 Gran og Lunner slår seg sammen og fatter likelydende vedtak om at grensejustering mot ny 
sammenslått kommune under etablering.   

                                                           
15

 https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/id751048/ 
16

 Se Inndelingslova 

https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/id751048/
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- Departementet innarbeider dette i en sammenslåingsresolusjon. 
- De opprinnelige kommunene, til en ny sammenslått kommune, må fatte vedtak som 
imøtekommer dette. 

 Gran og Lunner slår seg sammen.  
- Deretter gjennomføres grensejusteringer som en normal grensejusteringer.  

Anbefaling 
Styringsgruppa for kommunereformarbeidet behandlet sak om grensejusteringer på møtet 5. 
februar, og anbefalte at realitetsbehandling av dette utsettes til etter et ev. vedtak om å opprette 
en ny kommune.  Styringsgruppas vedtak samsvarer godt med synspunkter som kom fram på 
folkemøtet i Bjoneroa. Mange synes det er vanskelig å ta stilling til spørsmålet når det er uklart 
hvilke alternativer som finnes. Med utgangspunkt i anbefalingen fra styringsgruppa finner en det lite 
hensiktsmessig å arbeide videre med problemstillingen. Vi mener imidlertid at grensejusteringer må 
vurderes dersom kommunestyrene i Gran og Lunner fatter vedtak om å opprette en ny kommune. At 
en slik prosess iverksettes bør innarbeides i et ev. vedtak. Områdene som etter vår oppfatning bør 
vurderes er: 

 Områdene på vestsiden av Randsfjorden som i dag tilhører Gran (Bjoneroa). 

 Grenseområder for begge kommunene mot Jevnaker på østsiden av Randsfjorden. 
Dersom Nittedal ikke ønsker å bli en del av en ev. framtidig kommune på Hadeland, finner en det 
ikke naturlig å vurdere nåværende kommunegrense mot Nittedal. Sammenhengende skogområde fra 
Stryken og sørover danner en naturlig avgrensning mot Nittedal.  
 

4.8 I hvilken grad vil en større kommune overkjøre lokale ønsker og behov?  

For å kunne besvare dette spørsmålet må man beskrive hvordan kommunene i dag ivaretar lokale 
ønsker og behov, og hvordan en involverer innbyggerne. Dette er også i stor grad et spørsmål om 
hvordan lokaldemokratiet fungerer, og hvordan kommunestyret utfører og ivaretar sin rolle. 
 
Innbyggernes involvering skjer delvis indirekte i form av kommunevalg. Direkte involvering kan skje i 
form av folkemøter og høringsuttalelser fra privatpersoner eller i regi av lag og foreninger.  
Involvering av lokalmiljøene kan også skje ved at en gruppering, et grendelag e.l. starter lokale 
prosjektarbeider eller stedsutviklingsprosjekter, som f. eks Forum Bjoneroa, Fokus Vestre Gran og 
Landsbyen Brandbu 2020. I Gran har det etablert seg en god praksis i å ta imot slike engasjementer 
på en positiv måte, og se på dem som et supplement til de formelle demokratiske prosessene. 
 
I utredningen om demokrati er det vist til en sammenheng mellom geografisk representasjon i ny og 
gammel kommune. Ved tidligere kommunesammenslåinger har en sett at ytterkantene i kommunene 
er flinke til å sikre sin representasjon, slik at disse blir godt representert i forhold til folketall. 
Legger man dette til grunn bør det være liten grunn til bekymring for lokaldemokratiet i en større 
kommune. Dersom kommunestyrene ønsker å gi et signal om at en ønsker å stimulere til lokalt 
engasjement i de ulike grendelagene i en ny kommune, kan det være aktuelt å innarbeide noe om 
dette i intensjonsavtalen som er planlagt utarbeidet.  
 
Et annet moment er at en større kommune kan stå sterkere med tanke på å løse utfordringer og 
påvirke forhold som er viktige for innbyggerne. I en slik situasjon kan det bli lettere for innbyggerne 
å påvirke framtidig utvikling og finne fram til løsninger som gagner innbyggerne på en bedre måte 
enn det dagens kommuner klarer hver for seg. 

4.9 Vil etablering av en større kommune, med et rådhus, føre til økt kjøring med bil 

og således ha en negativ konsekvens for klima og miljø? 

Stadig færre har behov for fysisk å besøke rådhuset fordi flere tjenester gjøres tilgjengelig på nett.  
Avstanden mellom dagens rådhus i Lunner og Gran er 12 km. Gran sentrum ligger i midten, ca. 7 km 
fra Lunner rådhus og ca. 5 km fra Gran rådhus. 
En kan se for seg 3 områder med bosetning som vil ha kortest veg til stedene Roa, Gran og Jaren. Til 
Roa regnes hele Lunners befolkning. Til Gran regnes skolekretsene Grymyr, Sanne og Trintom og til 
Jaren regnes resten av Grans befolkning.17 Det finnes ikke statistikk over antall innbyggere i 
kommunene som besøker rådhusene. Dersom man tenker seg at halvparten av innbyggerne er innom 

                                                           
17 Befolkningstall som er brukt er hentet fra kommunereformutredning Demografi og økonomi  
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rådhuset 1 gang pr. år kan man se for seg følgende endring i antall kjørte 1000 km pr. år dersom 
alle reiser foretas med bil: 
 
 
 

Rådhusfunksjoner samles 
på  

Roa 
(1000 km/år) 

Gran 
(1000 km/år) 

Jaren 
(1000 km/år) 

Delt løsning med 
bruk av dagens 
rådhus på Roa og 
Jaren (50/50) 

Innbyggere bosatt i 
nærheten av 

Roa 0 63 107  54 

Gran 9 -24 0 5 

Jaren 106 44 0 53 

Totalt 115 83 107 112 

Økt CO2 utslipp* 21 tonn/år  15 tonn/år 19 tonn/år 20 tonn 

 
For å beregne kjøring for de ansatte har en tatt utgangspunkt i 82 ansatte ved rådhuset i Lunner og 
200 i Gran18. Forutsetter man at bosetning- og innpendlingsmønsteret for de ansatte følger 
normalfordelingen i kommunene, gir det følgende tabell for endring av antall kjørte km: 
 

Rådhusfunksjoner samles 
på 

Roa 
(1000 km/år) 

Gran 
(1000 km/år) 

Jaren 
(1000 km/år) 

Delt løsning 50/50. 
(Vil slå varierende 
ut av-hengig av 
fordelingen.) 

Ansatte bosatt i nærheten 
av1920 

Roa -199 362 421  111 

Gran 49 -129 -2 -21 

Jaren 610 266 -21 315 

Totalt 460 499 398 405 

Økt CO2 utslipp* 83 tonn/år  90 tonn/år 72 tonn/år 73 tonn/år 

 
Besøkende som bor i andre kommuner og politikere er holdt utenfor. For delt løsning er det 
forutsatt at besøksbehovet og de ansatte ved hvert rådhus fordeles 50/50. Delt løsning vil føre til 
økt tjenestekjøring mellom kontorlokalitetene. 
99 % av klimagassutslippene fra vegtrafikken er CO2. Det totale CO2 utslippet fra lette og tunge 
kjøretøy i Norge var i 2012 beregnet til 10 mill. tonn (kilde Statistisk sentralbyrå). Økningen i utslipp 
av klimagasser ved samlokalisering av rådhusfunksjoner er derfor beskjeden, og det ene alternativet 
skiller seg ikke ut som klart bedre enn det andre. 

4.10 Utredning av hvilken region en ny kommune bør tilhøre i fremtiden 

Dagens fylkesinndeling har en lang historie. I 1844 var det 20 amt i Norge. Disse er siden videreført 
som dagens fylker. I tidligere diskusjoner om regioninndeling har Oppland og Hedmark flere ganger 
gått inn for sammenslåing og etablering av ny region, Innlandet. Sist vedtak er fra 2007 i forbindelse 
med høring av St.m.- 12 (2006-2007) Regionale fortrinn – regional framtid.  
 
Gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene parallelt med arbeidet med kommunereform. 
Da Stortinget behandlet kommunereformen ba et flertall om at det ble foretatt en gjennomgang av 
oppgavene til fylkeskommunene parallelt ha et faglig beslutningsgrunnlag, fikk Møreforsking i 
oppdrag å vurdere mulige modeller for det regionale folkevalgte nivået. I rapporten Møreforskning 
leverte er det skissert 5 alternativer til framtidig regioninndeling:21 

 0-alternativet. Fortsette som i dag med 19 fylkes 

 Sammenslåing. Dagens fylkes blir til 10 til 15 nye regioner. 

 Landsdeler. 7 landsdelsregioner erstatter dagens fylker. 
På Østlandet vil følgende inndeling være aktuell: Østviken (Østfold, Akershus og Oslo) 
Innlandet (Oppland og Hedmark) og Vestviken (Buskerud, Vestfold og Telemark) 

                                                           
18 Gran har flere interkommunale tjenester og funksjoner som ikke er en del av sentraladministrasjonen plassert i rådhuset.   
19

 Gjennomsnittlig alder på personbiler i Oppland er 12,8 år (kilde Statistisk sentralbyrå). Gjennomsnittlig CO2 utslipp på 

nye biler er sterkt redusert de siste 10 årene, men i 2002 var det 180 g/km (kilde Statens vegvesen). 
20

For plassering på Roa og Jaren regnes kun endret kjørelengde for ansatte henholdsvis i dagens kommuner Gran og Lunner.  
21 Møreforskning Rapport nr. 58 «Alternativer for regionalt folkevalgt nivå» Amdam/Halvorsen/Bakke  
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 Storby med fleksibel regionalpolitisk organisering. Flere storbyer som Oslo. 

 Fleksibel regionalpolitisk og kommunal organisering.22 
I løpet av våren blir det lagt fram en melding for Stortinget der oppgaver til nye og større 
kommuner blir gjennomgått. Her vil det også orientere om oppfølgingen av Stortingets vedtak om 
regionalt folkevalgte nivået. Kommunal- og moderniseringsministeren har gitt uttrykk for at de to 
siste variantene som Møreforskning har presentert trolige er lite aktuelle. Vi står da igjen med de 
tre første alternativene 
 
Forhold som må vektlegges i vurdering av framtidig regiontilhørighet. 
I mandatet bes det om en utredning av hvilken region en ny kommune bør tilhøre. Innenfor de 
rammer som er stilt til disposisjon er en utredning umulig. Vi må derfor nøye oss med en oppstilling 
over noen forhold som bør vektlegges. 
Noen forhold som taler for at en ny kommune på Hadeland bør bli en del av Akershus eller en 
region sør for oss. 

 Felles arbeidsmarked blir ofte brukt som den viktigste indikatoren på regional tilhørighet. 
Her er det ingen tvil. 3000 pendler daglig sørover mens det bare 339 som pendler nordover 
og inn i nabokommuner i Oppland.  Jf. NIBR-rapport 2013:1. 

 Samfunnsplanleggingen som foregår sør for oss betyr mer for oss enn den som foregår nord 
for oss. Plansamarbeidet for Oslo og Akershus er et godt eksempel på dette. Fylkesinndeling 
på tvers av BA-regioner gjør at en ikke får anledning til å delta og påvirke planlegging som 
legges til grunn for samfunnsutviklingen i regionen. 

 De viktigste transportårene våre er Gjøvikbanen og Rv 4. På disse strekningene ligger de 
viktigste flaskehalsen for oss sør for oss.  Mange av tiltakene skal finansieres gjennom Oslo-
pakke 3. Fylkesinndelingen gjør at vi ikke får anledning til å påvirke prioriteringene her.   

 Vi vil bli en del av Ruters ansvarsområde for kollektivtrafikk med et takstsystem med 
billigere billettpriser og gode overgangsordninger i Oslo og Akershus.  

 Kommunene i Akershus og sør for oss vil ha utfordringer som ligner på de en ny kommune på 
Hadeland vil stå overfor. Utfordringene til mange kommuner i Oppland/Innlandet skiller seg 
ofte fra våre.      

Noen forhold som taler for at en ny kommune på Hadeland fortsatt bør være en del av Oppland 
eller et framtidig Innland. 

 Historisk har Hadeland vært en del av «Opplandene» og Oppland fylke, og mange har 
identitet og følelser knyttet til dette. Det irker som denne identiteten kommer sterkest til 
uttrykk hos innbyggerne i Gran. 

 Gran og Lunner vil bli en relativt liten kommune i folketall i forhold til mange av 
kommunene i Akershus og sør for oss. Vi vil trolig få større gjennomslag i 
Oppland/Innlandet.  

 I Norge er det tradisjon for å drive en aktiv distriktspolitikk. Oppland og et framtidig Innland 
vil trolig motta slike midler i betydelig grad. Kommunene nyter nå godt av at Oppland 
fylkeskommune har forsøkt å behandle regionene i fylket mest mulig likt. Denne fordelen vil 
forsvinne med en regiontilknytning sørover. 

 Representanter for landbruksnæringa gir uttrykk for en strek tilknytning til Oppland og at 
produksjonen deres har mye felles med produksjonen for øvrig i fylket. Tilskuddsordninger 
påvirkes i liten grad av fylkestilhørighet.   

 Muligheten til stortingsrepresentanter fra kommunene blir noe redusert. Ved valget i 2013 
20288 stemmeberettigede bak hver representant fra Oppland og 23202 bak hver fra 
Akershus. Men Oppland har bare 7 representanter mot 17 fra Akershus.   
 

Konklusjon. 
Etter en samla vurdering finner en at de tyngste argumenter taler for en regiontilknytning sørover. 
En mener imidlertid det vil være klokt å vente med å trekke en endelig konkusjon om dette til etter 
at Stortinget har behandlet meldingen som regjeringen har bebudet at de skal legge fram i løpet av 
våren.  
Dersom Akershus blir større og Oppland og Hedmark går sammen i en ny Innlandsregion, vil dette 
måtte tillegges vekt. Etter vår mening vil dette styrke argumentasjonen om at den nye kommunen 
bør være en del av en region sør for oss. Her vil vi finne kommuner med samme utfordringer, 
drivkrefter og muligheter som en ny Hadelands-kommune.  

                                                           
22

 Mer om inndelingsalternativene i vedleggsheftet. 
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5 Referanser 
 

Vil være på plass før utredningen sendes kommunestyrene. 


