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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 
Tjenesteproduksjonen har ulike dimensjoner, - det være seg kvalitet, tilpasning til innbyggernes 
behov og effektivitet. Innbyggerne har økende forventninger til de kommunale tjenestene og 
statlige krav fører til økt behov for kompetanse og kvalifikasjoner i kommunene.  
 
Lunner kommune og Gran kommune har i dag en rekke interkommunale samarbeider. Noen av 
samarbeidene er også med andre kommuner, da særlig Jevnaker kommune. Vedlegg 6.1 viser en 
oversikt over de interkommunale samarbeidene. 
 
Kommunesektoren er i mange sammenhenger tillagt myndighetsutøvelse. Kommunens 
tjenesteproduksjon omfatter en rekke oppgaver som i hovedsak er regulert gjennom kommuneloven 
og ulike særlover. Disse lovene pålegger kommunene å yte bestemte tjenester eller de går ut på å 
gi kommunene myndighet til å sette i verk påbud eller forbud, gi tillatelser, godkjenninger eller 
dispensasjoner. Både i forhold til tjenesteyting og myndighetsutøvelse er rettssikkerhet og 
likeverdig behandling viktige element i forholdet mellom kommunen og innbyggerne. 
Utredningsarbeidet vil ta utgangspunkt i følgende problemstilling:

 

Tjenesteyting: 
 Hva er sterke og svake sider ved de kommunene som tjenesteyter i dag?  

 Hvilke utfordringer har kommunene når det gjelder kompetanse, spesialisering og 
rekruttering?  

 Hva er utfordringene i forhold til forventet demografisk utvikling fram mot 2040?  

 Hva er erfaringene med interkommunalt tjenestesamarbeid? 

 På hvilken måte kan en ny kommune skape et bedre tjenestetilbud? 

 Hva vil det etablering av en større kommune ha å si for innbyggernes tilgjengelighet og 
nærhet til de ulike tjenestene? 

 I en større kommune vil mange få lenger avstand til kommunesenteret. Hva vil det bety 
for tilgang til tjenester? 

 Vil en større og mer kompleks organisasjon gjøre det vanskeligere å finne fram til «rette 
vedkommende»? 

 
Myndighetsutøvelse: 

 Skaper mangel på kapasitet og kompetanse utfordringer for myndighetsutøvelsen i de to 
kommunene i dag?  

 Hva er omfanget av klager, og hvordan fordeler disse seg på kommunene og de ulike 
forvaltningsområder?  

 Hvordan er saksbehandlingstidene? 

 Kartlegge praksis i forhold til dispensasjoner og delegering  

 Har kommunen gode rutiner og systemer for myndighetsutøvelse? Hvilke utfordringer er 
avdekket gjennom statlige tilsyn? 

 I hvilken grad er det problemer med habilitet, og hvilke utfordringer skaper dette?  

 Muligheter for å etablere gode systemer for egenkontroll. 
 Vil større avstand og mindre lokalkunnskap hos kommunal myndighet skape problemer? 
 Vil det bli vanskeligere å finne «rette vedkommende» i en sak, og vil beslutningsfatteren 

bli mindre tilgjengelig? 
 Vil det bli mer tidkrevende for den enkelte å legge fram «sin sak» for rette 

vedkommende? 
 Vil rapporterings- og beslutningsgang bli lengre og mer tungrodd?   
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1.3 Arbeidsform 
Arbeidsgruppe tjenesteyting og forvaltning har hatt følgende sammensetning: 
Henning Antonsen   Grunnskolesjef, Gran 
Tone Reidem    Helse- og omsorgssjef, Gran 
Janicke Brechan   Leder Familie og Oppvekst, Lunner 
Bente Rudrud, koordinator  Kommunalsjef, Lunner 

 

1.4 Framdriftsplan 
Det har vært gjennomført møter hver 2. uke fra og med januar 2015. I sluttføringen av rapporten 
har det vært gjennomført hyppigere møter, i tillegg til at det er jobbet individuelt med innhold. På 
flere områder har gruppa fått innspill/bistand fra andre ressurspersoner i de respektive 
kommunene.  
 
Sammen med hovedtillitsvalgte i begge kommunene er det gjennomført ansattcafe for å få innspill 
til rapporten. Denne ble gjennomført 17. mars fra kl 15.00-18.00 med 25 deltagere. Deltagerne 
hadde meldt sin interesse for å delta selv etter invitasjon fra hovedtillitsvalgte.   
 
Arbeidsgruppa har avgrenset noe av drøftingene knyttet til utfordringer og muligheter. Blant annet 
er ikke valgfrihet spesielt behandlet, da tilbakemeldinger fra ansattcafeen ga signaler om at dette 
er en marginal utfordring. Videre er praksis for delegering ikke beskrevet, da dette er ivaretatt av 
utredning Demokrati.  
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2 Oppsummering og anbefalinger  
Et sentralt spørsmål i forbindelse med utredningen av en ny kommune er hvordan tjenestetilbudet 
vil bli for de som bor i kommunen. Vil det bli vesentlige endringer? Hvordan kan innbyggerne sikres 
at tjenesteytingen utvikles? Dette er noen av de sentrale spørsmålene vi har forsøkt å belyse. 
Generelt mener arbeidsgruppa at det er grunn til å tro at Gran og Lunner som egne kommuner 
fortsatt vil ha et godt tjenestetilbud fremover. Etablering av en ny kommune vurderes ikke som 
mest kritisk i forhold til tjenesteutviklingen. Kommunene er sårbare i forhold til utviklingen av 
rammevilkår generelt, spesielt økonomiske og eventuelle andre endringer fra statlig hold som 
påvirker kommunenes tjenester og rolle i stort. Utover dette er næring- og befolkningsutviklingen 
de faktorene som i størst grad er avgjørende for hvordan tjenesteytingen utvikler seg. I dette 
perspektivet er det arbeidsgruppas vurdering at etablering av ny kommune er den beste løsningen 
for å sikre fremtidsrettet tjenesteyting med tilstrekkelig kapasitet og nødvendig kompetanse. En ny 
kommune må videreutvikle dagens tjenesteyting, samtidig som vi skal være parat til å ta flere og 
mer spesialiserte oppgaver. Dette stiller krav til innovative løsninger og kontinuerlig jakt på bedre 
praksis for å møte fremtidens utfordringer.  
 
For de fleste tjenesteområdene er det ikke grunn til å forvente økonomiske innsparinger, men 
driftsmessige gevinster med mulighet for økt kapasitet og kvalitet. Med andre ord vil tjenestene 
kunne styrkes på en mer kostnadseffektiv måte enn det den enkelte kommune vil ha anledning til på 
egen hånd. Tjenestene skal ytes også i fremtiden, eventuelle effektivisering vil kunne ligge i 
rasjonalisering og samlokalisering av driften. Det vil kunne bety en vridning av ressursbruk mellom 
sektorer og/eller tjenesteutjevning. Først og fremst vil dette i en tidlig fase gjelde vridning av 
ressursbruk fra administrasjon til styrking av tjenestene. Med varslede innstramminger og 
forventninger om effektivisering av offentlig sektor må en ny kommune satse på tjenesteinnovasjon 
for å møte disse utfordringene. Det vil i fremtiden ikke være tilstrekkelig å organisere og spare seg 
ut av økonomiske utfordringer.  
 
Det er i dag ikke vesentlige rekrutteringsutfordringer innenfor noen av tjenesteområdene i 
kommunene. Generelt kan vi likevel forvente at det vil være lettere å rekruttere kompetent 
personell til større fagmiljø. Slik sett kan en forvente en viss positiv konsekvens ved etablering av 
en ny kommune. Samtidig er det slik at kommunene allerede i dag merker kamp om kompetent 
arbeidskraft innen noen områder, for eksempel ingeniører og sykepleiere. Det er all grunn til å tro 
at fremtidens arbeidsmarked vil være krevende gitt nærheten til Oslo, Ringerike og Gjøvik, og ikke 
minst den demografiske utviklingen med stadig lavere andel av befolkningen i yrkesaktiv alder. Ny 
kommune må derfor satse på å videreutvikle seg som en attraktiv arbeidsgiver gjennom satsning på 
kompetansemiljøer og utviklingsmuligheter.  
 
Vil en ny kommune bety sentralisering? Tjenestene vil i all hovedsak videreføres og ytes i 
utgangspunktet etter samme struktur i en ny kommune, som de gjør i dag. Gevinster og endringer 
vil være spesielt tydelig på små fagområder, administrative funksjoner og der hvor det er grunn til å 
etablere større enheter, gjennom samlokalisering, for å lykkes med fremtidens utfordringer. 
Etablering av ny kommune er i en slik sammenheng viktig for å lykkes i etablering av robuste 
fagmiljøer, spesialiserte behov, nye oppgaver og økonomi.   
 
Overordnede vurderinger i grensesnittet mellom tjenesteyting og ny kommune:   

 Enkelte deler av tjenestetilbudet vil få styrket fagmiljøer (bredde/spesialisering). Dette 
gjelder spesielt smale og vanskelige saksområder, som barnevern, planarbeid og PPT   

 Styrkede fagmiljøer, med muligheter for økt kompetanse, vil gi større trygghet, smidighet 
og fleksibilitet i tjenesteytingen og øke kvaliteten i tjenestene 

 Det vil bli positiv profesjonell distanse mellom innbyggerne og saksbehandler, noe som vil 
redusere eventuelle habilitetsutfordringer 

 Det vil bli enklere å sikre rettigheter for innbyggerne ved myndighetsutøvelse, hvor det er 
krav til kapasitet, kompetanse og avstand mellom klager og saksbehandler 

 Ny kommune vil også kunne gi kapasitet til ulike ombudsroller 

 Ved samlokalisering av tjenester i ny kommune vil det være en mulig negativ konsekvens at 
tilgjengeligheten vil kunne oppleves som dårligere  

 Tilsvarende vil avstanden mellom kommuneledelsen og innbyggerne kunne oppleves som 
større i en ny kommune 
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3 Tjenesteyting i dagens situasjon 
Utredningen vil beskrive de ulike kommunale tjenestene i Gran og Lunner kommune, samt mulige 
konsekvenser ved en ny kommune. Arbeidsgruppa har tatt utgangspunkt i hvordan tjenestene er 
organisert i dag. Produksjonsindeksen (Kommunedata) og KOSTRA er lagt til grunn for enkelte 
analyser og vurderinger. Behovet for kompetanse og spesialisering innen de ulike tjenesteområdene, 
tjenesteyting generelt, tilgjengelighet og habilitet er tema som blir drøftet.  
 

3.1 Hvor mottar innbyggerne tjenester i dag?  
Det er i dagen en desentralisert struktur på flere av tjenesteområdene. Dette er vesentlig i forhold 
til tilhørighet og identitet til flere av kommunenes tettsteder. En slik struktur vil være krevende inn 
i en ny kommune, da det forventes flere og mer spesialiserte tjenester som skal ytes av 
kommunene. Under slike forutsetninger vil det være naturlig at tjenesteytingen samlokaliseres til 
færre tettsteder. Dette understøttes også av regional plan for Hadeland.  
 

 
Figur 1 Tjenestetilbud i kommunene 

Det ytes et bredt spekter av tjenester, både kommunalt og privat, i kommunene. I tabellen over 
illustreres tjenesteytingen i enkelte tettsteder for å illustrere desentral og sentral tjenesteyting. 
Innbyggerne er allerede vant med at enkelte tjenester løses sentralisert, og gjennom 
interkommunale samarbeid. En videreføring av slik samordnet struktur, med utvidelse på enkelte 
områder, som for eksempel areal- og planmyndighet, vil sannsynligvis ikke oppleves som spesielt 
negativt for innbyggerne. En eventuell fremtidig endring av struktur vil kunne gi lengre avstander 
og/eller større enheter. Små enheter opplever blant annet krevende økonomiske rammer, mindre 
fleksibilitet og større utfordringer med rekruttering og kompetanseutvikling.  Strukturendringer vil 

Harestua/ 

Grua Roa Lunner Gran Jaren Brandbu

Offentlige tjenestetilbud

Barnehage Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Barneskole Ja Nei Ja Ja Ja Ja

Ungdomsskole Ja Ja Nei Ja Nei Ja

Vidaregående skole Nei Nei Nei Ja Nei Nei

Sykehjem Nei Nei Ja Ja Nei Ja

Frivilligsentral Nei Ja Nei Ja Nei Ja

Omsorgsboliger Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Dagsenter Nei Ja Ja Ja Ja Ja

Legekontor Ja Ja Nei Ja Ja Ja

Rådhus Nei Ja Nei Nei Ja Nei

Landbrukskontor Nei Nei Nei Nei Ja Nei

NAV Nei Nei Nei Ja Nei Nei

Lensmann Nei Nei Nei Ja Nei Nei

Kirke Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Forretninger (type)

Dagligvarer Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Apotek Nei Nei Nei Ja Nei Ja

Bensinstasjon Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Bilforretning Ja Ja Nei Ja Ja Nei

Private tjenester

Bank Ja Nei Nei Ja Nei Ja

Advokat Nei Nei Ja Ja Nei Ja

Fritidstilbud

Ridesenter Nei Ja Ja Ja Nei Ja

Badestrand Ja Ja Nei Nei Ja Ja

Fotballbaner Ja Ja Ja Ja Nei Ja

Lysløype Ja Ja Nei Ja Ja Ja

Kino Nei Nei Nei Nei Nei Ja

Bibliotek Ja Ja Nei Ja Nei Ja

Svømmehall Ja Ja Nei Ja Nei Ja

Idrettshall Nei Ja Nei Ja Nei Ja

Grendehus Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Kulturhus Nei Nei Nei Ja Nei Nei

Misjonshus/bedehus Ja Ja Ja Ja Ja Ja
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kreve en større gjennomgang, både i forhold til tilbud, kvalitet og økonomi for å kunne 
gjennomføres. 

3.2 Produksjonsindeksen 2013  
Produksjonsindeksen er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjons-
indikatorer for utvalgte sektorer. Indeksen omfatter alle sektorer bortsett fra administrasjon, 
teknisk sektor, samferdsel, bolig og næring. Totalt omfatter indeksen om lag 74 pst av kommunenes 
brutto driftsutgifter i 2013.  
 
Indeksen sier noe om hvor godt tjenestetilbud som blir gitt til innbyggerne i ulike målgrupper, og er 
ikke i seg selv et uttrykk for hvor effektiv kommunen er. Landsgjennomsnittet er 100, og i tabellen 
ser vi i hvilken grad Gran og Lunner avviker fra dette. Avvik representerer både prioriteringer og 
måloppnåelse.  
 

 
Figur 2 Produksjonsindeksen 2013 

Produksjonsindeksen er publisert i "Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og 
fylkeskommunal økonomi" for november 2014. For ytterligere informasjon, se følgende:   
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/rapporter/tbu -
rapport_nov_2014.pdf 
 
Sammen med produksjonsindeksen, opplyses også korrigert inntekt per innbygger for kommunene. 
Her er kostnadsnøklene i inntektssystemet benyttet for å korrigere for forskjeller i beregnet 
utgiftsbehov som følge av demografisk og geografisk struktur. Det er en klar sammenheng mellom 
produksjonsindeksen og økonomiske rammebetingelser. Kommuner med høy korrigert inntekt har 

HOVEDTALL Lunner Gran Jevnaker Nittedal Oppland

Netto driftsresultat i prosent av samlede driftsinntekter 0,3          -0,1         1,5           2,3            -

Korrigert inntekt (frie inntekter per innbygger korrigert for variasjoner i utgiftsbehov) 95,3        93,2        91,4         95,2         97,8         

Samlet score på produksjonsindeksen 95,8        100,3       98,3         93,0         101,3        

Sektor / Indikator Vekt Sektorvekt Lunner Gran Jevnaker Nittedal Oppland

Barnehage (BH) 0,16        99,0        96,7        94,5        100,9       98,5        

Korrigerte oppholdstimer i kom, og priv, barnehager iftbehovskorrigert innbyggertall 0,80  102,7        97,4         

Andel ansatte med førskolelærerutdanning 0,10  85,6         88,0         

Antall m2 leke og uteareal per barn i alle barnehager 0,10  83,4         99,7         

Sektor / Indikator Vekt Sektorvekt Lunner Gran Jevnaker Nittedal Oppland

Grunnskole (GS) 0,27        97,8        100,0       98,1        99,6        98,6        

Grunnskolepoeng (korrigert) 0,75  99,6         101,9        

Læringsmiljø 0,19  102,2        99,9         

Andel innbyggere i alderen 6-9 år med plass i kommunale SFO 0,03  76,6         122,1        

Andel av brukerne av kommunale SFO med fulltidsplass 0,03  43,3         29,5         

Sektor / Indikator Vekt Sektorvekt Lunner Gran Jevnaker Nittedal Oppland

Primærhelsetjeneste (PH) 0,05        101,5       110,8       93,8        90,8        111,4       

Antall timer per uke av leger ift behovskorrigert innbyggertall 0,43  98,8         119,3        

Antall timer per uke av fysioterapeuter ift behovskorrigert innbyggertall 0,36  107,5        118,7        

Antall helseundersøkelser barn og svangerskapskontroller ift behovskorrigert innbyggertall 0,20  96,6         78,6         

Sektor / Indikator Vekt Sektorvekt Lunner Gran Jevnaker Nittedal Oppland

Pleie og omsorg (PO) 0,36        90,2        97,7        99,6        91,1        102,7       

Mottakere av hjemmetjenester ift behovskorrigert innbyggertall 0,43  89,2         84,1         

Beboere i institusjon i alt ift behovskorrigert innbyggertall 0,37  87,0         117,0        

Andelen av institusjonsplasser som er i enerom 0,09  106,7        97,0         

Andel tjenestemottakere med minst to hjemmetjenester 0,11  91,0         86,6         

Sektor / Indikator Vekt Sektorvekt Lunner Gran Jevnaker Nittedal Oppland

Barnevern (BV) 0,04        116,2       107,5       158,4       103,6       106,1       

Barn omfattet av barnevernsundersøkelse ift behovskorrigert innbyggertall 0,26  113,7        90,5         

Barn 0-17 år omfattet av tiltak ift behovskorrigert innbyggertall 0,54  121,1        123,0        

Andel ansatte med fagutdanning 0,20  106,4        88,0         

Sektor / Indikator Vekt Sektorvekt Lunner Gran Jevnaker Nittedal Oppland

Sosialkontortjenester (SK) 0,06        121,9       121,0       92,8        76,0        107,4       

Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp ift behovskorrigert innbyggertall 0,46  131,2        135,9        

Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned 0,46  114,6        110,1        

Nettoutgifter til kvalifiseringsordningen ift behovskorrigert innbyggertall 0,08  110,2        97,4         

Sektor / Indikator Vekt Sektorvekt Lunner Gran Jevnaker Nittedal Oppland

Kultur (KU) 0,05        59,8        90,0        62,7        58,3        91,8        

Bokbestand ved bibliotekene per innbygger 0,25  131,7        91,0         

Utlån av bøker per innbygger 0,25  105,5        124,8        

Antall kinoforestillinger per innbygger 0,05  -           26,9         

Besøk kino per innbygger 0,05  -           29,5         

Støtte til aktivitetstilbud til barn og unger per innbygger 6-18 år 0,39  -           83,0         

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/rapporter/tbu-rapport_nov_2014.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/rapporter/tbu-rapport_nov_2014.pdf
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høyere verdi på produksjonsindeksen enn kommuner med lav korrigert inntekt; «rikere» kommuner 
har høyere produksjonsindeks enn «fattigere» kommuner.  
 
Samlet sett kan en se at Gran og Lunner er ganske like på de ulike områdene. Gran har noe høyere 
lege-, fysioterapeut- og sykehjemsdekning enn Lunner, og det kommenteres ytterligere i den videre 
drøftingen av tjenesteytingen i kommunene.  Det området som har størst avvik mellom kommunene 
er kultur noe som gjenspeiler politisk prioritet på dette området. Når det gjelder sammenligning for 
øvrig kommer Gran og Lunner dårlig ut på NAV/sosialtjenester både i sammenligning med 
nabokommuner og landet for øvrig.  
 

3.3 Kommunale tjenester i Gran og Lunner 
I det følgende beskrives noen av tjenesteområdene gjennom utvalgte KOSTRA-tall for å synliggjøre 
likheter og forskjeller mellom kommunene. Videre beskrives kapasitet, kompetanse og sårbarhet 
for de samme områdene, for å synliggjøre sterke og svake sider. Kapasitet og kompetanse har 
ekspertutvalget trukket frem som to av kriteriene som bør belyses i utredningsarbeid rundt ny 
kommunestruktur. Med kapasitet menes tilgjengelig ressurser i form av ansatte og utstyr. 
 
KOSTRA-tallene er fra 2013. I tabellene sammenliknes det med KOSTRA-gruppe 13, som er den 
kommunegruppen den nye kommunen eventuelt vil tilhøre. 

 

Grunnskole

 

 

 

Kapasitet – grunnskole  
Den bygningsmessige kapasiteten i skolebyggene er noe ulik i de to kommunene. I Lunner kommune 
er det ved Harestua skole utfordringer knyttet til det forventede framtidige elevtallet. De tre andre 
skolene i kommunen har noe kapasitet. I Gran er det kapasitet til å ha vesentlig flere elever enn i 
dag ved de fleste barneskolene. Trintom skole vil ved økt tilflytting til skolekretsen ha behov for 
utbygging.  
 
Ungdomsskolene i Gran og Brandbu har kapasitet til 10 klasser. Med nåværende elevtall er det 
normalt 9 klasser. Ved en økning i elevtall totalt i kommunen vil det være behov for å se på 
kapasiteten på ungdomstrinnet. Ny barneskole i Brandbu vil ha god kapasitet ut over de elevene som 
går på de tre skolene som slås sammen. 
 
 

Prioritering Gran Lunner

Kostra-

gruppe 13 Oppland

Landet 

uten Oslo

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter 24,7 26,4 24,1 23,8 24,2

Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av samlede netto driftsutgifter 19,7 20 19,4 19 19,4

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år   102 780   102 638       92 037    108 880       98 916 

Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år     82 030     77 764       74 091      86 597       79 216 

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år      3 719      4 004         1 320        3 235         1 975 

Dekningsgrader Gran Lunner

Kostra-

gruppe 13 Oppland

Landet 

uten Oslo

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn 13,6 14,5 14,5 12,5 13,5

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn 13 15,4 14,3 11,9 13,3

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn 12,2 15,5 14 12 12,9

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 15,7 12,9 15,1 13,5 14,3

Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring 97,6 98,3 97,9 98,9 98

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 40,1 39,4 .. 39,6 40

Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 14,6 20,2 17,5 17,4 17,8

Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss 46,7 46,3 14,1 40,7 23,5

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning 84,6 84,1 87,8 85,7 87,1

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning 7,2 9,1 6,4 6,8 6,3

Andel lærere med videregående utdanning eller lavere 8,2 6,8 5,7 7,5 6,6

Produktivitet Gran Lunner

Kostra-

gruppe 13 Oppland

Landet 

uten Oslo

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per elev   113 092   113 544       98 705    115 184     106 591 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev     88 450     84 484       77 603      89 251       82 993 

Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen      1 539      1 431         1 244        1 499         1 378 

Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen         822      1 673            827           861            840 

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker     19 520     22 212       25 272      22 231       25 631 

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev     15 349     20 466       12 962      18 054       15 232 

Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss      8 000      8 826         9 560        7 974         8 524 
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Kompetanse – grunnskole  
Nye lovkrav til faglig fordypning i basisfag (norsk, matematikk og engelsk) gjør utfordringen med å 
skaffe rett kompetanse større, spesielt på ungdomstrinnet. Det er en rekke søkere som har smale 
fagkretser eller utdanning som faglærer (kunst & håndverk, musikk, kroppsøving, mat & helse), som 
gjør det vanskeligere å utnytte dette fullt ut, spesielt ved de minste skolene. Det er også 
utfordrende å rekruttere til fag med få undervisningstimer, eksempelvis tysk, fransk, spansk. 
 
Alderssammensetningen i de to kommunene er relativt lik, hvor ca. 15 % av lærerne er over 60 år. 
Det er noe usikkerhet i muligheten for å tiltrekke seg nok og riktig kompetanse. Slik det er i dag 
konkurrerer kommunene om den samme kompetansen og de samme søkerne. Ved en etablering av 
en ny kommune vil kompetansen kunne utnyttes til beste for alle innbyggerne. Kommunene har et 
utstrakt samarbeid om kompetanseheving og skoleutvikling. Samlet sett anses den skolefaglige 
kompetansen som god. I Gran er det likevel en utfordring å ha god nok kompetanse på alle 
fagområder på de minste skolene. 
 
Kommunene har svært ulik skolestruktur.  
 

Sårbarhet – grunnskole  
Sårbarhet i skole i Gran handler i stor grad om kapasitet til ledelse, uavhengig av størrelse og 
kompleksitet. Det er som nevnt også en utfordring å ha tilstrekkelig kompetanse på alle skoler i 
begge kommuner.  

 

Barnehage  

 

 

 

Begge kommuner har for kommende barnehageår gitt plass til alle med lovfestet rett til 
barnehageplass. I tillegg har seks barn født etter 01.09 i 2014 fått barnehageplass i hver av 
kommunene.  
 
Gran har 20 søkere født 01.09 til 31.12 i 2014, som ikke får barnehageplass. I Lunner er det 16 
søkere som ikke har fått plass. I begge kommuner har de fleste søkerne har fått plass i den 
barnehagen de har søkt. 
 
Gran kommune har opprettet midlertidige plasser for å kunne innfri den lovfestede retten til plass 
for kommende barnehageår. Ny kommunal barnehage på Fagerlund vil gi større robusthet med 
hensyn til å innfri den lovfestete retten til plass i Gran. 
 
Klemmaparken barnehage åpner august 2016. Med økt kapasitet på ca. 90 plasser vil denne ivareta 
behov for økningen på Harestua. Grua barnehage (privat) har en mulig kapasitet på 70 plasser, 
samtidig som det ligger ny kommunal barnehage inne i reguleringsplanen for Grua. Ut fra dagens 
situasjon har Lunner ingen utfordringer når det gjelder behov for barnehageplasser.  

Prioritering Gran Lunner

Kostra-

gruppe 13 Oppland

Landet uten 

Oslo

Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 10,8 13,7 15,5 11,2 14,3

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager       106 977       114 122        118 396    114 788        118 852 

Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr)          9 471        13 931          12 559      14 003          13 751 

Dekningsgrader Gran Lunner

Kostra-

gruppe 13 Oppland

Landet uten 

Oslo

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 90,1 91,1 91 91,2 90,8

Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke 87,1 94,4 97,7 89 95,4

Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke 12,9 5,6 2,3 11 4,6

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass 8,2 6,7 12,9 9,4 11,2

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage 45,4 72,1 42,2 61,7 50,4

Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager 15,2 1,4 3,9 3,6 3,5

Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Kommunale barnehager29,1 11,5 24 16,8 19,9

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 29,9 29,1 34,5 34 34,1

Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning 4,3 3,6 3,4 4 3,4

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning 82,4 81,4 89,4 89 88,4

Andel assistenter med barne- og ungdomsarbeiderfag, barnehagelærer- eller annen pedagogisk utdanning 35,6 44,7 27,6 38,4 30,2

Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) 5,5 4,6 5,2 5,9 5,6

Produktivitet Gran Lunner

Kostra-

gruppe 13 Oppland

Landet uten 

Oslo

Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, alle barnehager        13 295        13 272          13 490      12 454          13 181 

Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager        12 793        13 305          13 442      12 496          13 001 

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage       150 235       147 988        163 119    156 039        162 216 
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Kompetanse - barnehage 
Begge kommuner har barnehagelærere på dispensasjon fra utdanningskravet. Antall dispensasjoner 
har blitt redusert de siste årene, og ser ut til å bli redusert ytterligere kommende barnehageår. 
Det vil også fremover være en utfordring å rekruttere tilstrekkelig antall barnehagelærere, og 
kommunene konkurrerer i stor grad om den samme kompetansen. 
 

Sårbarhet - barnehage 
I Gran er det en sårbarhet i tjenesteproduksjonen knyttet til familiebarnehagene i kommunal og 
privat regi. Uforutsette hendelser som for eksempel endringer i sivilstand, sykdom eller annet, kan 
føre til nedleggelser på kort varsel. Dette er utfordrende for kommunen som er ansvarlig for at alle 
med rett til plass får dette. En relativt stor andel av småbarnsplassene tilbys i familiebarnehagene i 
Gran.  
 
Dersom det i fremtiden kommer en endring i barnehageloven, hvor det gis lovfestet rett til 
barnehageplass med to opptak i året, vil dette utfordre kapasiteten i begge kommunene. I Lunner 
har man via barnehageutredningen vist at intensjonen er å kunne tilby plasser 1 måned etter fylte 
ett år for de som har søkt innen frist for hovedopptak og født i perioden 01.09 – 31.12. For barn søkt 
etter fristen er intensjonen å kunne tilby plass senest 2 måned etter tilflytting. Tilsvarende gjelder 
ikke i Gran.  
 
Under avsnittet «kompetanse» er det beskrevet at det er utfordrende å rekruttere nok 
barnehagelærere. Fordi pedagognormen beregnes med utgangspunkt i antall barn kan blant annet et 
høyt antall delte plasser føre til ytterligere behov for barnehagelærere for å innfri lovkravet.  
 
Stor grad av delte plasser gir sårbarhet både i forhold kvalitet og kapasitet i den enkelte barnehage. 
Gran kommune har fortsatt flere delte plasser (2, 3 og 4 dagers plasser) enn kommuner det 
sammenlignes med. I Lunner vil de kommunale barnehagene fra 2016 kun tilby 3 - 5 dg./u (2 dg/u 
utgår).  
 

Helse og omsorg 

 

 

 

Kapasitet – helse og omsorg 
Innen pleie- og omsorg er det ulikt antall sykehjemsplasser i Lunner og Gran i forhold til antall eldre 
over 80 år. Gran har høyere kapasitet enn Lunner på sykehjemsplasser framfor hjemmetjenester. I 
begge kommuner er det nylig redusert antall langtidsplasser for blant annet å møte behovet for 
økning i hjemmetjenesten.  
 
Begge kommuner har en forvaltningsenhet som saksbehandler og fatter vedtak etter Lov om helse 
og omsorgtjenester i kommunene og Lov om Pasient- og brukerrettigheter. Tildelingskontorene skal 
sørge for profesjonell saksbehandling av søknader, ivareta søkers rettsikkerhet og samtidig sørge for 
en forsvarlig forvaltning av kommunens ressurser. 

Prioritering Gran Lunner Kostra-gruppe 13 Oppland Landet uten Oslo

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 35,3 29,1 30,1 33,8 30,6

Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo 52 43 43 45 45

Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo 44 53 51 50 50

 Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo 4 3 6 5 5

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten     18 107     14 304                   14 422      17 880                   15 561 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over   343 142   388 030                 343 004    326 766                 350 178 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over   110 631   108 794                 105 532    104 806                 110 059 

Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester 25,1 17,9 16,8 17 18

Dekningsgrad Gran Lunner Kostra-gruppe 13 Oppland Landet uten Oslo

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning 70 71 74 77 75

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole 43 39 39 45 41

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet 27 33 35 32 34

Produktivitet Gran Lunner Kostra-gruppe 13 Oppland Landet uten Oslo

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester 432033 400493 373273 346568 367060

Utdypende indikatorer basert på IPLOS (kilde SSB) Gran Lunner Kostra-gruppe 13 Oppland Landet uten Oslo

Andel av brukere (%) med noe/avgrenset bistandsbehov 46,1 40,8 42,4 45,7 43,8

Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov 25,2 23,8 24,1 22,2 23,8

Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand 14,9 12,6 8,6 8,3 8,5

Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie 4,3 3,5 4,7 3,9 4,7

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon 11,7 10,5 10,2 9,4 10,2

Andel aleneboende mottakere utenfor inst. med både hjemmetj. og støttetj. 41 46,6 36,2 42,2 37,7
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Gran har 196 årsverk i eldreomsorgen. Virksomheten er inndelt i to pleie- og omsorgsdistrikt, med 
hver sin seksjonsleder. Brandbu pleie- og omsorgsdistrikt med Marka helse- og omsorgssenter som 
base og Gran pleie- og omsorgsdistrikt med Skjervum helse- og omsorgssenter som base. Kommunen 
har totalt 127 sykehjemsplasser. I tillegg kjøper Gran 22 plasser på Granhøi alderspensjonat 
(reduseres til 18 i løpet av 2015), 4 plasser på Røysumtunet og 3 plasser utenfor kommunen. 
Hjemmetjenesten er delt inn i tre avdelinger, Brandbu, Gran og Bjoneroa. Det har i 2014 blitt utløst 
ca. 313 overtidsdøgn i sykehus.  
 
Lunner har 91 årsverk i eldreomsorgen. Tjenesten er organisert ved Lunner omsorgssenter med 
tilhørende avdeling for hjemmetjenester. Kommunen har fra 01.01.15 totalt 50 sykehjemsplasser. 
Det har vært 4-8 pasienter i overbelegg gjennom 2014, og kommunen kjøper 1 ekstern plass. Det 
har ikke blitt utløst overtidsdøgn på sykehus. 
 
Omsorgskjeden må ses på som en helhet. Blant annet vil behovet for innleggelse i sykehjem påvirkes 
av i hvor stor grad kommunen klarer å ivareta pasientens behov gjennom å tilby tjenester i 
hjemmet. Antall sykehjemsplasser er bygd ned til fordel for en styrking av hjemmebaserte 
tjenester, samt behovet for å redusere kommunenes totale kostnadsnivå. Begge kommuner jobber i 
dag med å styrke evnen og muligheten til å møte fremtidige helse- og omsorgsbehov i befolkningen 
med økt grad av tjenester i hjemmet. Det innbefatter også utbygging av ulike typer omsorgsboliger 
for eldre, som er tilrettelagt for å forebygge eller utsette behov innleggelse i institusjon. På denne 
måten sikres institusjonsplassene prioritert til de som trenger det aller mest.  
 
Tilrettelagte tjenester i Gran består av 122 årsverk. Tjenesten er organisert gjennom 12 enheter 
fordelt på et dagsenter, barneavlastning, og heldøgns omsorgsboliger. Tilrettelagte tjenester i 
Lunner består av 76 årsverk. Virksomheten er organisert gjennom 9 enheter, fordelt på 2 dagtilbud, 
psykiatri-, barneboliger-avlastnings- og omsorgsboliger.  
 
Gran har 13 fastleger og Lunner har 8 fastleger. Begge kommuner har turnuskandidat. 
Interkommunal legevakt har 2,7 stillinger for sykepleiere i tillegg til lege på vaktordning. I begge 
kommunene deltar legene i kommunens legetjenester (sykehjemslege, helsestasjon, legevakt). 
 

Kompetanse – helse og omsorg 
Begge kommuner har en andel årsverk med fagutdanning i pleie- og omsorgstjenestene på ca. 70 %. 
Av disse har Lunner en høyere andel årsverk med høyskoleutdanning (33 %) enn Gran (27 %). For 
begge kommuner er andelen uten formell kompetanse høyere enn sammenlignbare kommuner. Det 
er behov for å øke andelen med fagutdanning, samtidig som det er vanskelig å rekruttere 
sykepleiere til deler av tjenesteområdene.  
 

Sårbarhet – helse og omsorg 
Sårbarheten i helse og omsorg knyttes i stor grad til kompetanse. Bemanningsplaner med en planlagt 
fordeling av fagkompetanse gjennom døgnet og uka er ikke alltid mulig å oppfylle. Blant annet er 
fagdekningen spesielt på helgene ofte lavere enn bemanningsplaner tilsier. Dette skyldes 
vanskeligheter med å rekruttere fagpersoner til små helge-stillinger, i tillegg til et høyt sykefravær. 
Et legemeldt fravær totalt i helse og omsorg i 2013 på ca. 9 % i begge kommuner tilsier tidvis 
mangel på kompetanse og personalressurser i tjenesten.  
 
Overtidsdøgn på sykehus og overbelegg på sykehjem er begge et uttrykk for en kapasitetsutfordring. 
Mangel på omsorgsboliger kombinert med redusert antall institusjonsplasser gir en økt sårbarhet i 
tjenesten. Begge kommunene prioriterer nå etablering av omsorgsboliger, slik at hjemmetjenesten 
kan utvikles for å sikre god fremtidig tjenesteyting.  
 
Uforutsigbarheten når det gjelder pleie og omsorgsbehovet i befolkningen er en annen sårbarhet. 
Behov endrer seg raskt. Det gjør det krevende å planlegge, og å forutsi hva som er riktig 
dimensjonering av de ulike tjenestetilbudene.  
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Rehabilitering  

Kapasitet - rehabilitering 
Samhandlingsreformen beskriver en ny rolle for kommunene med blant annet økt ansvar for 
rehabilitering og habilitering. Samtidig endrer befolkningssammensetningen seg. Antall eldre øker, 
og med dette behovet for re-/habilitering. Tjenestene må tilpasse seg disse endringene.  
I Gran og Lunner er det i dag ingen enhet som har en rehabiliteringsavdeling ut fra føringene i 
samhandlingsreformen. Kommunene har til nå møtt økte behov innen rehabilitering med en dreining 
mot mer hjemmebasert omsorg, rehabilitering i hjemmet og hverdagsrehabilitering. Begge 
kommuner har opprettet tverrfaglige innsatsteam som har bidratt til viktig og vesentlig styrking 
innen rehabilitering i hjemmet.   
 
I Gran har ergo- og fysioterapiavdelingen 11,8 stillinger/ årsverk (inklusive innsatsteamet, 
frisklivsveileder i frisklivssentralen og vaktmestre hjelpemidler). Kommunen har i tillegg driftsavtale 
med private fysioterapeuter i til sammen 8,9 hjemler. 
I Lunner er det 1,2 fysioterapeut og 2 ergoterapeuter. Den kommunale fysioterapeuten jobber også 
i kommunens innsatsteam. Lunner kommune har driftsavtaler med private fysioterapeuter i 7,5 
hjemler.  
 

Kompetanse - rehabilitering 
Alle ergo- og fysioterapeutstillinger i begge kommuner er besatt av fagpersoner, flere med 
relevante videreutdanninger. Det er ingen spesielle utfordringer knyttet til rekruttering innen disse 
utdanningsgruppene, ved utlysninger er det stor søkning av personer med rett kompetanse. Begge 
kommunene jobber med strukturert kompetanseheving i hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten. 
Lunner har fagarbeidere i hjemmetjenesten og innsatsteam med videreutdanning i rehabilitering. 
Gran har medarbeidere i innsatsteamet som går videreutdanning i hverdagsrehabilitering. 
 

Sårbarhet -rehabilitering 
Sårbarheten innen rehabilitering er knyttet til kapasitet til å møte fremtidens krav og forventninger 
til hva kommunene skal håndtere. Dreiningen mot hjemmebasert omsorg, der pasienter kommer 
raskere fra sykehus, utfordrer kommunene på tilstrekkelig tverrfaglig kompetanse og kapasitet for å 
møte dette behovet. Ergo- og fysioterapikompetanse og -ressurser blir svært viktig for god 
måloppnåelse innen rehabilitering i kommunen.  
 

Tekniske tjenester  
Tekniske tjenester omfatter selvkostområdet for vei, vann og avløp, brann og redning, 
eiendomsforvaltning inkludert renhold og vaktmestertjenester. Her er det vist tall for 
eiendomsforvaltning. Gebyrer på vann, avløp, feiing og eiendomsskatt er omtalt i utredning 
«Økonomi og demografi».  

  
Nedenfor følger et oppsett som sammenligner ulike forhold knyttet til eiendomsforvaltning i 
kommunene. Dette er basert på KOSTRA, og nivået sammenlignet med KOSTRA-gruppe 13 (mulig 
gruppe for ny kommune) viser at Lunner ligger høyere enn gruppen for øvrig på de fleste områder. 
Gran har en større variasjon, men begge kommunene har et vesentlig avvik i forhold til vedlikehold 
pr kvadratmeter sammenlignet med gruppe 13.  
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Figur 3 Kostnader Eiendomsforvaltning 

Kapasitet - teknisk 
Begge kommunene har behov for utvidelse og vedlikehold av teknisk infrastruktur. Spesielt gjelder 
dette den kommunale bygningsmassen som må ivareta økt antall brukere av kommunale tjenester. 
Når det gjelder det interkommunale vannverket er dagens kapasitet ikke tilstrekkelig, og det vil 
være behov for å utvide kapasiteten på vann ved en befolkningsvekst som skissert i begge 
kommunene. Dagens vann og avløpsløsninger krever å gjennomføre de tiltak som allerede er 
planlagt (lekkasjetetting, renseprosesser og høydebassenger) for å sikre kapasitetsbehovet 
fremover.  På avløpssiden har renseanlegget på Volla tilstrekkelig kapasitet til å håndtere planlagt 
vekst nord i kommunen. Renseanlegget på Harestua har også tilstrekkelig kapasitet til å håndtere 
den planlagte veksten på Harestua og Grua.  
 
Kommunale veier har stort etterslep på vedlikehold.  
 
Kommunene opplever å ha begrenset kapasitet på vaktmestere og renholdere. Etablerte renholds- 
og vedlikeholdsplaner er viktig for å sikre kvalitetsmessig frekvens og for å styre brukernes 
forventinger. Dette for å sikre forutsigbarhet ovenfor interne brukere i forhold til tjenestene nevnte 
gruppe yter.  

 
Kompetanse - teknisk 
Begge kommunene mener at dagens nivå på kompetanse innenfor tjenesteområdene er 
tilfredsstillende. Dog kan en vridning av kompetanse, slik at kommunene selv kan utføre enkelte 
fag, være effektivt både for økonomi og for smidighet i tjenestene. Slik kompetanse kan være 
rørlegger- og elektrikerkompetanse. Lunner kommune har et eget håndverkerlag, som utfører 
enklere interne prosjekter. Dette sikrer lavere pris og mer effektiv intern tjenesteyting.  
 

Sårbarhet - teknisk 
Sårbarhet innen for dette tjenesteområdet er knyttet til ressurser og økonomiske rammer for drift 
og vedlikehold, slik som nevnt over i forhold til vann- og avløpsløsninger. Når det gjelder ressurser 
er det en rekke områder kommunen i dag må kjøpe tjenester. Det er grunn til å anta at en ny 
kommune vil kunne gi mulighet for å yte disse tjenestene selv, slik som elektriker, rørlegger, 
byggherrefunksjon m.m. I tillegg er kommunene sårbare, på lik linje med de fleste andre 
kommuner, når det gjelder drifts- og vedlikeholdskostnader, da det ikke er avsatt / prioritert 
tilstrekkelig midler til dette for eksisterende bygningsmasse.  
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Barnevern 

 

Kapasitet - barnevern 
Gran barneverntjeneste har 12,5 stillinger, hvorav 0,8 merkantil, 9 fagstillinger inkl. leder, 0,8 
tiltakstillinger, 1,4 omsorgsvikarer og 0,5 tilsynsførerstillinger. Av disse er 2 finansiert av 
statligtilskudd til styrking av det kommunale barnevernet.  
 
Lunner barneverntjenesten har 7,3 stillinger, hvor av 0,2 merkantil, 6,5 fagstillinger inkl. leder, 0,6 
tiltaksstillinger. Av disse er 1,5 finansiert av statligtilskudd til styrking av det kommunale 
barnevernet.  
 
Både Lunner og Gran hadde en høy andel barn med undersøkelse eller tiltak pr. årsverk i 2013, noe 
som tyder på høy arbeidsbelastning pr. årsverk, sammenliknet med Kostra-gruppe 13 og landet. 
Begge kommunene hadde også en høy andel barn med utarbeidet tiltaksplan, noe som tyder på at 
kapasiteten er god. 
  

Kompetanse - barnevern 
Produksjonsindeksen (presentert i kap 3.2), viser at andelen ansatt med fagutdanning er høyere enn 
landsgjennomsnittet i Lunner, mens det i Gran er lavere enn i landet. I Lunner har alle, også 
tiltakstillingene fagutdanning, mens Gran har tiltakstillinger uten fagutdanning.  
 
Kostra viser at begge kommunene har en lav andel stillinger med fagutdanning per 1000 barn 0-17 
år. Dette er mer et uttrykk for lav bemanning enn lav kompetanse, da begge kommunene kun har 
ansatte med fagutdanning i saksbehandler-stillinger. 
 

Sårbarhet - barnevern 
Begge barneverntjenestene er relativt små, og dermed sårbare ved økt pågang av saker og ved 
vakanse/turnover. Små tjenester har større utfordringer knyttet til å overholde frister mv. når 
tjenesten enten opplever økt pågang av saker eller redusert bemanning. Barneverntjenestene i 
begge kommuner har måttet leie inn konsulenter. I Gran har innleie kun vært knyttet til økt pågang 
av saker, mens Lunner også har vært nødt til å benytte konsulenter ved sykefravær og vakanse. Selv 
om innleide konsulenter jobber effektivt, er kostnaden høy sammenlignet med kostnaden for fast 
ansatte.   
 
En av de store utfordringene, men også mulighetene, for kommunalt barnevern er at oppgaver og 
tjenester som tidligere ble løst av statlig barnevern, nå forventes i større og større grad løst av 
kommunene. Dette gjelder særlig en del spesialiserte hjelpetiltak. I Stortingsmelding: 
"Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner" foreslås det at økt kommunalt ansvar for 
barnevernet skal prøves ut i form av forsøksvirksomhet. Kunnskap fra forsøk skal bidra til gode 
endringsprosesser i en framtidig strukturreform i barnevernet. Stortingsmeldingen åpner for å 
iverksette forsøksvirksomhet fra 2016.  
 
  

Prioritering Gran Lunner

Kostra-

gruppe 13 Oppland

Landet 

uten Oslo

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten  Enhet :  Kroner 5 420          9 172 6 665 7853 7194

Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)               46 29,8 33,9 25,4 32,4

Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) 10 5,9 12,6 13,8 13

Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) 44,2 64,4 53,5 60,8 54,6

Dekningsgrader Gran Lunner

Kostra-

gruppe 13 Oppland

Landet 

uten Oslo

Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år 3,6 4,1 3,8 4 4,1

 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 5,7 5,3 4,4 5,3 4,8

 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år 4,4 4,2 3,4 4 3,7

Produktivitet Gran Lunner

Kostra-

gruppe 13 Oppland

Landet 

uten Oslo

 Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244) 38 624 42 262 40 613 42 751 41 182 

 Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk  Enhet :  Personer 19,1 24,2 15,7 17,7 16,7

 Andel undersøkelser som fører til tiltak   Enhet :  Prosent 57,0 49,3 43,0 49,3 43,4

 Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan  Enhet :  Prosent 94,0 92,0 83,0 84,0 78,0

 Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år  Enhet :  Årsverk 3,1 2,9 3,9 3,9 3,9
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Administrasjon, styring og fellesutgifter  

 
Figur 4 Nøkkeltall for Administrasjon - *i forklaringen på SSBs sider at funksjon 100, 110, 120, 121 og 130 er med 

Kapasitet – administrasjon, styring og fellesutgifter  
Administrativt er kommunene organisert relativt likt. Det er etablert sentral stab-/støttefunksjon, 
som innehar ordinære felles funksjoner, slik som økonomi/regnskap, personal, IKT med videre. 
Kapasiteten i begge kommuner anses for tilfredsstillende.  
 
Skatteoppkreving er et interkommunalt samarbeid mellom Gran, Jevnaker og Lunner, hvor Lunner 
er vertskommune. Forslaget fra regjeringen om statliggjøring av skatteoppkreverfunksjon har ført til 
usikkerhet om fremtidig arbeidsplasser for de ansatte.  
Opplæringskontoret er et interkommunalt samarbeid mellom Jevnaker og Lunner, hvor Lunner er 
vertskommune. Opplæringskontoret har ansvar for 34 lærlinger. Gran kommune organiserer 
lærlingeordningen selv og har for tiden 20 lærlinger. 
Innkjøpsfunksjonen er også organisert som et interkommunalt samarbeid mellom Gran, Jevnaker og 
Lunner, hvor Gran er vertskommune. Her er det stor grad av samarbeid og spesielt etter at e-handel 
ble etablert som funksjon.  
 

Kompetanse – administrasjon, styring og fellesutgifter  
Begge kommunene fremstår med bred og god kompetanse innenfor de administrative funksjonene. 
Tjenestene er preget av relativt lav turnover.  
 

Sårbarhet – administrasjon, styring og fellesutgifter  
Skatt står ovenfor store endringer i forbindelse med statliggjøring. Konklusjonen her er ventet i mai 
2015. For de andre områdene er det spesielt innkjøpsfunksjonen som er kritisk i forhold til 
tjenesteyting og kommunenes profesjonalitet. Det er krevende å bygge tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse for å dekke alle behovene for avtaler og innkjøp i henhold til gjeldende regelverk.  
 
Driftsmiljøene og tilgang på kompetanse innenfor IKT representerer også en sårbarhet, særlig siden 
dette er kritisk viktig område for fremtidens tjenesteyting.  
 

3.4 Sterke og svake sider ved kommunen som tjenesteyter - 

oppsummering 
Nedenfor er styrker og svakheter ved tjenesteytingen i dagens kommuner oppsummert i forhold til 
Ekspertutvalget kriterier til kommunes rolle som tjenesteyter.  

 
 Styrker Svakheter 

Tilstrekkelig 
kapasitet 

(med kapasitet 
menes tilgjengelig 
ressurser i form av 
ansatte og utstyr) 

 

Generelt vurderes det slik at begge 
kommuner i det store og hele har 
tilstrekkelig kapasitet til å drifte de 
tjenestene vi har i dag.  
Det er for begge kommunen i dag en 
klar sammenheng mellom tilstrekkelig 
kapasitet og behov. Dette er avstemt 
for å gi best mulig økonomisk styring.  
 
Det er en tydelig sammenheng mellom 
prioritering av ressurser innenfor de 
store områdene og tjenesten som 

Begge kommuner er lav-inntekts-
kommuner, og kapasiteten innenfor 
tjenesteområdene kan være truet av 
et konstant krav om på 
kostnadsreduksjoner. 
De små tjenestene/ fagområdene er 
sårbare, både i forhold kapasitet og 
kompleksitet.  
 
De interkommunale samarbeidene har 
kapasitet til å løse dagens portefølje 
gitt den kjennskap og bestilling som 

Nøkkeltall for administrasjon og styring * Gran Lunner Kostragruppe 13Oppland Landet uten Oslo

Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.      3 899      3 964      3 572      4 764      4 415 

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.      3 393      3 721      3 259      4 269      4 036 

Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb      2 433      2 375      2 259      2 872      2 750 

 Brutto driftsutgifter for administrasjon, styring og fellesutgifter

Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb.           87         127           67         109           96 

Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb.      2 943      3 020      2 744      3 556      3 365 

Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innb.         265         166         179         175         193 

Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb.         229         258         316         440         360 
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ytes. Som eksempler kan nevnes 
kapasitet på sykehjem, hvor det er en 
tydelig sammenheng mellom antall 
plasser og overbelegg på 
sykehjemmet/overliggere på 
sykehuset. Eller kapasitet i 
barnehagene, hvor det er bygget 
kapasitet i forhold til antall søkere, 
og driftes i liten grad med ledig 
kapasitet. Alle som har lovfestet rett 
til barnehageplass får plass, men 
behovet er større enn dette.  
 
Det er et stort potensiale i å utnytte 
kapasitet på tvers mellom fagmiljøer.  

foreligger i samarbeidet. 
  
Avveiningen mellom å bygge kapasitet 
innenfor tjenesteyting i forhold til 
etterspørsel kontra det å ha 
overkapasitet er en krevende 
utfordring eller svakhet i forhold til å 
være en attraktiv kommune.  
 
 

Relevant 
kompetanse 

 

De største tjenesteområdene har gode 
muligheter til å rekruttere både 
bredde- og spisskompetanse. Her 
ligger også muligheten for utvikling og 
endring, siden sårbarheten er mindre.  
 
De største tjenesteområdene har et 
spenn i arbeidsoppgaver med mulighet 
for kompetanseutvikling. Dette legger 
godt til rette for å rekruttere og 
beholde medarbeidere.  
 
I flere av de interkommunale 
samarbeidene er det mulighet for å 
bygge og utvikle kompetanse fordi 
omfanget av oppgaver blir stort nok 
til å ha flere ansatte. Dette gjør at 
miljøene også kan ivareta en bredere 
oppgaveportefølje.   
 
Nærheten til Oslo kan være en styrke 
i forhold til tilgang på kompetanse og 
ressurser, men kan også være en 
tilsvarende svakhet i forhold til blant 
annet lønn og fagmiljø lokalt. 

På enkelte områder blir fagmiljøene 
små, for eksempel ppt, barnevern, 
tildelingskontor og planmyndighet.  
Små arbeidsmiljøer har mindre 
mulighet for læring og deling.  
 
Det er i dag få karrieremuligheter 
utover ordinær lederroller.   
 
Tilgang på kompetanse kan være 
krevende. For enkelte 
utdanningsgrupper er det generelt et 
stamt rekrutteringsmarked. Lønn og 
fagmiljø kan da fort bli en utfordring 
å «matche» for mindre kommuner.  
Vi ser at innen enkelte faggrupper, 
som sykepleiere, er det en utfordring 
med for få kvalifiserte søkere per 
utlyste stilling. Det medfører mangel 
på kvalifisert personell i deler av 
tjenestene.  

Effektiv 
tjeneste- 

produksjon 
 

Nærheten til tjenestene og korte 
‘linjer’ gir effektiv tjenesteyting.  
 
De største tjenesteområdene har 
mulighet for effektiv 
tjenesteproduksjon ved å utnytte 
tilgjengelig kapasitet og satse på 
kompetanseutvikling.  
 
Dette forutsetter kontinuerlig arbeid 
med tjenesteutvikling og innovasjon. 
Kombinasjonen av innovasjons-
prosesser samtidig som daglig drift 
skal sikres, kan være krevende når 
effektiviteten skal opprettholdes. 
Jakten på bedre praksis sikrer også at 
tjenestene har oppmerksomhet på 
effektivisering gjennom læring av 
andre.   

En tjenestestruktur med små enheter 
gir utfordringer både økonomisk og 
faglig. Dersom tjenestene ikke er 
organisert slik at kompetanse og 
kapasitet kan utnyttes på tvers, 
svekkes tjenesteproduksjonen med 
tilhørende økonomiske konsekvenser.   
Dette gjelder for eksempel deler av 
helse/omsorg og barnehage i begge 
kommuner, og skole i Gran. 
 
Uforutsigbarheten i etterspørselen er 
en utfordring i forhold til kapasitet og 
effektiv tjenesteproduksjon. Mange av 
tjenestene kommunen yter styres av 
rettigheter og behov hos brukerne.  

Tabell 1 Styrker og svakheter kriterier i forhold til kommunes rolle som tjenesteyter 
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4 Utfordringer og muligheter i en ny kommune 
Hva vil en ny kommune bety for tjenestene kommunen skal gi sine innbyggere? Det er et av de 
viktigste spørsmålene som utredes overordnet i denne delen av prosessen.  
 
 

 
En ny og større kommune vil etter all sannsynlighet være bedre i stand til å løse nye oppgaver, 
dekke mer spesialiserte tjenester og brukerbehov, og møte andre forventinger til kommunal 
tjenesteyting som kommer gjennom statlige føringer. Dagens interkommunale tjenester vil bli 
kommunale tjenester med tydeligere administrativ forankring og bedret politisk styring. Dette vil 
bety endringer både i opplevd eierskap og effektivitet. 
 
Det er grunn til å anta at en ny kommune over tid vil effektivisere administrasjonen. Slik vil det 
skapes rom for å vri ressursbruken fra administrasjon til tjenesteyting, og dermed også kapasiteten 
til å ivareta en større og mer spesialisert oppgaveportefølje.   
 

4.1 Nærhet eller sentralisering = begge deler?  
En større kommune med lengre avstand til kommunesenteret vil ikke nødvendigvis ha betydning for 
tilgangen til tjenestene. Det er mer avgjørende hvordan tjenestene er organisert enn hvor 
kommunesenteret ligger. 
 
Uavhengig av kommunestruktur vil kommunens tjenesteyting innenfor en del sentrale områder, slik 
som barnehage og skole fortsette å ytes som i dag. Samtidig kan det ikke utelukkes at strukturer 
innenfor ulike områder vil bli vurdert i fremtiden uavhengig av kommunestruktur, både av 
kvalitetsmessige og effektiviseringsårsaker.  
 
For å ivareta kommunenes attraktivitet og omdømme er det viktig å tilby noen av basistjenestene 
der innbyggerne bor. Samtidig er samlokalisering av ressurser og oppgaver på andre 
tjenesteområder positivt og viktig for å bygge kompetanse, utnytte ressurser, ivareta en større 
portefølje og lignende. For eksempel vil dette være sentraladministrasjon og tjenester som i dag er 
lokalisert på rådhusene.  
 
At dagens tjenester blir samlokalisert i en tjeneste i ny kommune, betyr ikke nødvendigvis at den 
blir sentralisert. Samlokaliseringen kan skje i ulike deler av en ny kommune.   
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Figur 5 Avstander (kilde:http://kart.gulesider.no/ )* Alle strekninger til/fra Bjoneroa er ferge medregnet) 

 
Ser vi på avstandene innenfor arealene til en ny kommune er det ca. 5 mil mellom ytterpunktene. I 
forhold til tilgjengelighet og nærhet er ikke dette vesentlig for tjenesteytingen generelt. Det er 
likevel et potensiale for å finne gode løsninger med akseptabel avstand på de fleste områder.  
 
God tilgjengelighet handler om å få kontakt med rett instans, til rett tid og motta kvalitative 
tjenester på en effektiv måte. Selv om kommunen blir større vil den ikke nødvendigvis bli mer 
kompleks og vanskeligere tilgjengelig. Grad av tilgjengelighet for brukerne vil i stor grad avhenge av 
hvordan tjenestene organiseres og struktureres. Kommunenes brukere møtes på ulike måter i de 
ulike tjenestene. På den ene siden - ansikt-til-ansikt -tjenestene, der vi er i direkte samhandling 
med bruker, som i skole, barnehage, sykehjem og på den andre siden saksbehandling, 
myndighetsutøvelse og andre forvaltnings- og servicetjenester med mindre grad av direkte 
samhandling. 
 

4.2 Mulige effektiviseringsgevinster på administrasjon  
En ny kommune kan gi grunnlag for å hente ut stordriftsfordeler gjennom mer effektiv 
administrasjon og tjenesteproduksjon. Erfaringene fra tidligere kommunesammenslåinger viser at 
det er størst potensial for effektivisering knyttet til administrasjon. Dette fordi man gjennom en 
sammenslåing får én administrativ og politisk organisasjon. Det betyr effektivisering på enkelte 
tjenester og funksjoner, og gjennom endrede oppgaver, rutiner og systemer på andre områder. Når 
man nærmer seg kommunestørrelser på 15-20 000 innbyggere er det grunn til å anta at 
stordriftsfordelene knyttet til administrasjon i stor grad er realisert.  Realiseringen av en slik effekt 
må være en del av omstillingsprosjektet som gjennomføres i forbindelse med eventuell etablering 
av ny kommune, jfr. utredningen for demografi og økonomi.   
Mulig innsparingspotensial er synliggjort gjennom å analysere KOSTRA-data fra 2013. Utredning av 
demografi og økonomi sier at Lunner og Gran har lavere administrasjonsutgifter per innbygger enn 
snittet i Oppland og landet for øvrig. KOSTRA-gruppe 13, som inneholder store kommuner utenom 
de fire største byene, og som er den sammenligningsgruppa en ny kommune vil havne i, har 
imidlertid enda lavere forbruk til administrasjon per innbygger.  
 
Derfor viser utredningen av demografi og økonomi 
at dersom nivået i KOSTRA-gruppe 13 legges til 
grunn for den sammenslåtte kommunen, er det et 
mulig potensiale for inntil 6 mill. 2013-kroner. 
Dette bør det være en målsetning å realisere for å 
sikre ressurser og kapasitet til fremtidens 
tjenesteyting.  

 
 
 

Sted Harestua Grua Roa Lunner Gran Jaren Brandbu Grymyr Bjoneroa

Harestua 0 9,1 13,9 17 22 26 30,3 33,1 52,7 *

Grua 9,1 0 6,1 9,4 14,3 18,4 22,7 25,5 45,1 *

Roa 13,9 6,1 0 3,3 8,2 12,3 16,6 19,4 39 *

Lunner 17 9,4 3,3 0 6,8 10,9 15,3 16 37,6 *

Gran 22 14,3 8,2 6,8 0 4,1 8,5 11,4 30,8 *

Jaren 26 18,4 12,3 10,9 4,1 0 4,4 16 26,7 *

Brandbu 30,3 22,7 16,6 15,3 8,5 4,4 0 11,8 22,3 *

Grymyr 33,1 25,5 19,4 16 11,4 16 11,8 0 33 *

Bjoneroa 52,7 * 45,1 * 39 * 37,6 * 30,8 * 26,7 * 22,3 * 33 * 0

Figur 6 Sammenhengen mellom administrasjonsutgifter 
(kr) og innbyggertall 2013. Kilde: KOSTRA. Hentet fra 
Brandtzæg et al. (2014). 
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4.3 Mulige effektiviseringsgevinster på tjenesteproduksjon  
I tillegg til innsparing i administrasjon vil en ny kommune også kunne hente ut 
effektiviseringsgevinster på tjenesteområdene gjennom realisering av stordriftsfordeler eller 
samlokalisering. For eksempel er det i tidligere utredninger for Samhandlingsreformen i Lunner og 
Gran beskrevet mulighet for stordriftsfordeler ved etablering av felles barrierevaskeri og felles 
kjøkkentjenester. Samtidig viser erfaringene at det er vanskelig å hente ut direkte økonomiske 
gevinster for førstelinjetjenester, spesielt for tjenester hvor nærhet til innbyggerne er viktig. 
Erfaringer fra de siste gjennomførte kommunesammenslåingene viser at skoler, barnehager, 
sykehjem og lignende gjerne blir liggende hvor de er (Brandtzæg 2009).  
 
Ved etablering av en ny felles kommune vil det være en naturlig konsekvens at tjenestene på de 
ulike områdene gjennomgås. Det betyr en gjennomgang av nivået for tjenesteyting på ulike 
områder. Hvilket nivå den nye kommunen vil yte tjenestene på, vil derfor endres i forhold til dagens 
situasjon i Gran og Lunner. Produksjonsindeksen i kap. 3.3 viser at det er et potensial for 
tjenesteutjevning basert på at dagens kommuner har gjort ulike prioriteringer. En slik 
tjenesteutjevning vil kunne skje uten målsetning om effektivisering eller innsparing, men for å sikre 
like tjenester til alle innbyggerne i en ny kommune. På enkelte områder kan det også være slik at 
målsetningen blir at tjenestenivået skal tilnærme seg over tid, for eksempel når det gjelder utstyr 
eller kvalitet.  
 
En ny kommune vil med dette gi rom for bedre ressursutnyttelse. Det vil bli mulighet for å hente 
mer ut av hver krone brukt gjennom økt kvalitet eller gjennom økt kapasitet. Dagens sårbarhet ved 
økt pågang av saker eller vakanser ved de små tjenesteområdene, som barnevern/PPT, vil kunne 
løses gjennom rekruttering til mer robuste fagmiljøer i en ny kommune. Et annet område hvor vi ser 
mulighet for bedre ressursutnyttelse i en ny kommune er tildelingskontorene. Større fagmiljø med 
bredde i kompetanse og erfaring gir økt kvalitet i saksbehandling, hvor kommunen bedre møter 
brukerne uavhengig av kompleksitet. Kommunen vil gjennom bedre ressursutnyttelse og 
stordriftsfordeler bedre kunne møte også fremtidige behov.  
 

4.4 Utfordringer og muligheter knyttet til fremtidig tjenesteyting 
Fremtidens tjenesteyting handler om å lykkes med å ha tilstrekkelig kapasitet, relevant kompetanse 
og effektiv tjenesteproduksjon. En ny kommune må satse på innovasjon i tjenestene, etablere 
selvbetjeningsløsninger og utstrakt samarbeid med frivillige lag og foreninger for å lykkes.  

 

Figur 7 Kommunal tjenesteyting - viktige sammenhenger 

Kommunereformen signaliserer «nye oppgaver til større kommuner». Allerede nå i mars 2015 er det 
beskrevet på hvilke områder kommunene får økt oppgaveportefølje. I Sundvolden-erklæringen står 
det at: ”Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene 
og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner”. Dette betyr at ved 
etablering av en større og mer robust kommune vil tilføring av nye oppgaver gi bedre tilgjengelighet 
og nærhet til nye, og i dag ukjente tjenester for både brukere og ansatte. I Stortingsmelding 14 
(mars 2015) sies det at «Kommuner med minst 15 000–20 000 innbyggere kan være i stand til å 
overta ansvaret for nye oppgaver innenfor flere av de ti områdene utvalget har vurdert. Dette er: 
habiliterings- og rehabiliteringstjenestene, statlige oppgaver tilknyttet fosterhjem og 
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barneverninstitusjoner, hjelpemidler til personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidsmarkedstiltak 
i skjermet sektor og virkemidler for lokal nærings- og samfunnsutvikling.».  
Dette vil kreve omlegging av tjenestene, samtidig som kommunene må iverksette et målrettet 
arbeid for å fremstå som konkurransedyktige og attraktive arbeidsgivere. Det er grunn til å anta at 
en ny kommune vil ha lettere for å lykkes i denne omstillingen av kommunal tjenesteyting. Det er 
ikke lenger tilstrekkelig å organisere seg annerledes eller gjennomføre effektiviseringstiltak. For å 
sikre tjenesteyting i fremtiden som svarer til krav og forventinger fra både myndigheter og brukere 
må det gjennomføres innovasjonsprosesser i kommunen. Vi vet allerede i dag at det vil være 
avgjørende med innovativ bruk av blant annet velferdsteknologi for å lykkes med morgendagens 
tjenesteyting innenfor helse og omsorg. En kritisk suksessfaktor vil være å legge til rette for 
tjenesteutvikling gjennom innovasjon i prosessen med etablering av ny kommune.  
 
Kommunens innbyggere vil gjennom alle livsfaser være avhengig av kommunale tjenester. Det vi 
imidlertid erfarer er at forventingene til tjenesteproduksjonen er i endring. Innbyggerne vil ha en 
økende forventing om skreddersydde løsninger for sine behov. Mangfoldet i tjenesteytingen krever 
høy grad av omstillingsevne. For å lykkes med dette må en ny kommune sørge for å være en 
endringsdyktig organisasjon med både bredde- og spesialistkompetanse.  
 
Den nye kommunen må satse på utvikling av kapasitet og kompetanse. Fylkesmann Christl Kvam 
uttaler i et leserinnlegg i Hadeland 12. mars følgende: «Kommunene trenger stadig flere folk med 
stadig høyere kompetanse». Dette må gjøres gjennom tiltak, hvor den nye kommunen fremstår som 
en attraktiv arbeidsgiver. Med den beliggenheten en ny kommune har, er konkurransen i 
arbeidsmarkedet stort. Vi ligger innenfor akseptabel pendleravstand til både Oslo, Romerike, 
Ringerike og Raufoss/Gjøvik. Skal kommunen ha tilgang til relevant kompetanse, tilstrekkelig 
kapasitet og bygge tjenester for fremtiden må det derfor brukes aktive virkemidler for å fremstå 
som en attraktiv arbeidsgiver. Utvikling av kompetente fagmiljø med både bredde- og 
spesialistkompetanse, innovasjons- og utviklingsfokus på tjenestene samt tydeligere karriereveier er 
noen av disse virkemidlene.  
 
Kommunal sektor er ikke lønnsledende, og det ligger heller ikke an til at dette vil være en realitet i 
fremtiden. En ny kommune må skape seg konkurransefortrinn på andre måter for å fremstå som en 
attraktiv i et krevende arbeidsmarked. Gjennom etablering av større fagmiljøer, økt kompleksitet i 
oppgavene og flere karrieremuligheter, vil en ny kommune kunne tilby jobbmuligheter for flere med 
høy kompetanse enn hva som er mulig i dag. Større fagmiljø var viktig for mange ansatte. På 
ansattcafeen ble dette bekreftet med følgende uttalelse: «Med større fagmiljøer vil vi lettere 
kunne skape tilbud til de vi ellers ikke klarer å nå». Som tidligere påpekt viser utredninger fra 
Samhandlingsreformen at det vil være hensiktsmessig å etablere felles demensteam og lindrende 
enhet. Dette er spesialiserte fagområder med krav til både kompetanse og erfaring som en ny 
kommune enklere vil legge til rette for. Arbeidsgruppen mener at dette er et område som vil legge 
til rette for måloppnåelse innenfor videreutvikling av fremtiden tjenesteyting.  
 
Muligheten til å rekruttere og beholde kompetanse i kommunen vil øke i en sammenslått kommune. 
En større kommune gir mulighet for større kompleksitet i oppgavene, slik at tjenestene i større grad 
kan spesialiseres. På den måten vil en ny kommune i større grad være i stand til å løse krevende og 
sammensatte oppgaver. I møte med ansatte på ansattcafe var en av oppgavene å beskrive nettopp 
disse utfordringene. En av deltagerne sa: «Det oppleves som en styrke å jobbe i interkommunale 
samarbeid fordi vi er flere som jobber med samme tema. Vi får bedre kompetanse og bedre 
samarbeid på tvers».  
 
Utfordringene knyttet til effektiv tjenesteproduksjon i en ny kommune er hovedsakelig knyttet til 
kapasitet til å dekke behovene for tjenester for brukeren under 15 år og de over 67 år. I tidligere 
omtalte leserinnlegg i Hadeland 12. mars uttaler fylkesmann Christel Kvam at brukerne: «får og 
krever flere rettigheter og forventer mer av kommunene.» Dette vil påvirke kommunenes 
tjenesteproduksjon. For gruppen yngre brukere er behovet for skreddersydde tilbud, etablert 
gjennom tverrfaglig samarbeid, en av de store utfordringene. Kompleksiteten i behovene og 
forventingene til kvalitet og innhold vil stille store krav til en ny kommune.  
 
For de over 67 år er kapasitetsutfordringen størst. For å sikre tjenester med god kvalitet og innhold, 
som samsvarer med både forventinger hos brukerne og kommunens rammevilkår, må en rekke 
virkemidler tas i bruk.  
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Den nye kommunen kan også legge til rette for sosialt entreprenørskap og samarbeid med 
næringslivet for å skape ytterligere muligheter inn i fremtidens kommunale tjenester.  
 
Skal man få ønsket effekt ut av en ny kommune, må noen fagområder samlokaliseres. Etablering av 
en større kommune vil gi bedre muligheter for å løse sammensatte og krevende samfunnsoppgaver 
som kommunene i dag løser hver for seg. For noen vil dette føre til større avstand til et 
tjenestetilbud, men med mulighet for en bedre kvalitet.  
 
Sentralisering, samlokalisering eller reorganisering av tjenesteområder til større enheter vil kunne 
være aktuelt uavhengig av kommunestruktur og kommunestørrelse. God tilgjengelighet handler om 
å få kontakt med rett instans, til rett tid og motta kvalitative tjenester på en effektiv måte. Selv 
om kommunen blir større vil den ikke nødvendigvis bli mer kompleks og vanskeligere tilgjengelig. 
Grad av tilgjengelighet for brukerne vil i stor grad avhenge av hvordan tjenestene organiseres og 
struktureres. Kommunenes brukere møtes på ulike måter i de ulike tjenestene. På den ene siden - 
ansikt-til-ansikt -tjenestene, der vi er i direkte samhandling med bruker, som i skole, barnehage, 
sykehjem og på den andre siden saksbehandling, myndighetsutøvelse og andre forvaltnings- og 
servicetjenester med mindre grad av direkte samhandling. 
 
De siste årene er det utviklet økt grad av selvbetjeningsløsninger og web-løsninger på kommunale 
tjenester. Digitale løsninger øker tilgjengeligheten og sikrer at riktig instans mottar henvendelsen, 
uavhengig av geografisk nærhet. Digitale løsninger sikrer dermed i større grad en god tilgjengelighet 
ved første forsøk.  Dette må legges til grunn som del av utviklingen av fremtidens kommunale 
tjenester.  
 

4.5  Utfordringer og muligheter knyttet til Interkommunalt samarbeid 
I forbindelse med ekspertutvalgets utredning om kommunesammenslåing uttalte statsråd Sanner at 
«interkommunalt samarbeid svekker lokaldemokratiet. Vi står overfor valget om stadig flere 
interkommunale selskap og økt statlig styring, og større kommuner som kan få mer ansvar og mer 
selvstyre. Regjeringen ønsker det siste».  
 
Gran og Lunner kommuner deltar i en rekke felles interkommunal samarbeider (se vedlegg). I 2010 
utgjorde de interkommunale samarbeidene følgende: 9,3 % av de ansatte/11 % av bruttoutgiftene i 
Gran og 7,4 % av de ansatte/5,9 % av bruttoutgiftene i Lunner. Det ble i 2010 vedtatt en 
viljeserklæring hvor det er nedfelt at samarbeidsordningene mellom kommune skal bygge på 
prinsippet om god kompetanseutnytting, og over tid være til nytte for den enkelte kommune. I 
tillegg er det utarbeidet håndbok for samarbeidene. Dette for å legge til rette for gode rutiner. 
Dette innebærer blant annet møter over to hele dager pr. år, hvor innholdet er forberedt på 
forhånd. Dersom det er behov for å endre budsjettnivået i de interkommunale samarbeidene, krever 
dette at kommunestyrene er enige om dette.  
 
Samarbeidene er av svært ulik karakter. Noen av samarbeidene bærer preg av selvstendighet og 
omfattende oppgaveløsning, som landbrukskontor, skatteoppkrever, legevakt og brann og redning. 
Andre samarbeid er tettere på tjenesteytingen også i mottaker-kommunen, slik som NAV, 
flyktningtjeneste og voksenopplæring. Generelt krever det større fokus og organisering å få eierskap 
til de tjenester hvor en annen kommune er vertskommune. Dette oppleves særlig problematisk der 
det er behov for tverrfaglig samarbeid med andre deler av organisasjonen i kommunene som ikke er 
vertskommuner. Erfaringer viser at de samarbeider/tjenester, hvor en annen kommune er 
vertskommune, oppleves «å bli lenger unna». Dette gjelder både administrativt og politisk. At 
kommunene lykkes med tjenesteyting gjennom denne typen samarbeid kan både være et uttrykk for 
fleksibilitet, men også et tegn på at kommunene er for små til å lykkes alene når så omfattende 
samarbeid må etableres. 
 
I samarbeidene ser en fordeler ved at en skaper større fagmiljøer, utnytter felles infrastruktur og 
gir mulighet for mer effektiv drift. I rapporten: «Evaluering av kulturkontoret organisert som 
interkommunalt samarbeid» fra 2014, heter det: «Felles kulturkontor har en mye større bemanning, 
og en får på den måten en større bredde i tilgjengelig kompetanse». Konklusjonen i rapporten er at 
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det er ønskelig å videreføre samarbeidet fordi det bidrar med bedre og flere tjenester til 
innbyggerne og et bedre og mer attraktivt fagmiljø.  
 
I noen samarbeider slik som for eksempel kultur har kommunene ulik prioritering. Dette oppleves 
krevende for samarbeidet. Konklusjonen i rapporten: «Evaluering av kulturkontoret organisert som 
interkommunalt samarbeid» er at det er ønskelig med et fullverdig samarbeid, for å unngå 
ytterligere forsterkning av ulikhetene. 
 
Ved etablering av en ny kommune er det grunn til å anta at vi oppnår bedre og mer effektiv 
tjenesteyting enn gjennom interkommunalt samarbeid. Eierskapet til tjenesteytingen, som i dag 
foregår gjennom interkommunale samarbeid, økes når tjenesten fullt ut er forankret i egen 
organisasjon. Administrativt vil det betyr en tydeligere forankring og eierskap til tjenestene. Slik vil 
også fagmiljøene kunne utvikles og utnyttes bedre på tvers i organisasjonen. I tillegg vil en ny 
kommune med eierskap til disse tjenestene legge til rette for bedre politisk styring med tilhørende 
prioritering innenfor tjenesteområdene. Slik sett vil lokaldemokratiet bli styrket spesielt for disse 
områdene.   
 
Det kan være behov for å etablere andre og nye interkommunale tjenester i en ny kommune, da 
kommunens oppgaveportefølje vil kunne endres. Dette er ikke videre beskrevet her.  
 

5 Myndighetsutøvelse  
Myndighetsutøvelse er nært knyttet opp mot kommunenes rolle som tjenesteprodusent og 
samfunnsutvikler. I det følgende er det valgt eksempler fra noen tjenester med høy grad av 
myndighetsutøvelse slik som; byggesaksbehandling, tildeling av helse og omsorgstjenester og 
sosialtjenester i NAV. Myndighetsutøvelse drøftes i konteksten av disse, men også utfra kunnskap om 
myndighetsutøvelse på andre tjenesteområder.  
 
I vurderingen av kommunens rolle som myndighetsutøver er det flere viktige momenter: 
 

Rettssikkerhet 
 Kompetanse, spesielt juridisk 

 Kapasitet og evne til effektiv saksbehandling 

 Habile saksbehandlere og folkevalgte 
 
Skal kommunen ta korrekte og rettferdige avgjørelser, krever det at det er kunnskap om fagfeltet 
og relevant lovgiving hos saksbehandlere og ledere. Ekspertutvalgets kriterier «tilstrekkelig 
kapasitet og relevant kompetanse» gjelder dermed også her. For myndighetsutøvelsen har utvalget 
lagt til kriteriet: «tilstrekkelig distanse». 
 

Kompetanse 
For å fylle rollen som myndighetsutøver på en god måte, er det i tillegg til fagkunnskap innen 
forvaltningsområdet, særlig juridisk kompetanse som kreves. Ekspertutvalget har hentet 
informasjon fra KS og utdanningsdirektoratet fra 2011 for å se på tilgangen av saksbehandlere med 
juridisk embetseksamen i kommunen – holdt opp mot kommunestørrelse.  
 

Antall innbyggere Antall kommuner Antall ansatte med juridisk 
embetseksamen 

(for hele gruppen kommuner 
samlet) 

Opp til 2500 131kommuner 13 ansatte 

2500 – 5000 103 kommune 25 ansatte 

5000 – 20 000 145 kommuner 145 ansatte 
Tabell 2 Ekspertutvalgets rapport (side 78) 

Utvalget skriver videre: «Tallene betyr ikke at kommunene uten ansatte med juridisk 
embetseksamen ikke har tilgang på juridisk kompetanse. De kommunene som ikke selv har noe eller 
har utilstrekkelig juridisk kompetanse kjøper dette ved behov fra eksterne advokater, eller 
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benytter juridisk kompetanse hos KS-advokatene og fylkesmennene. I tillegg er det flere kommuner 
som inngår interkommunalt samarbeid hvor de deler på en kommuneadvokat.» 
 
Gran kommune har ingen ansatte med juridisk embetseksamen. Lunner kommune har en jurist 
ansatt i barneverntjenesten. Kommunene løser sitt behov for juridisk kompetanse gjennomfelles 
innkjøpsavtaler om juridisk bistand på forskjellige områder.  
 

Kapasitet, saksbehandlingstid og klager   
Ut over der det er pålagt, er det få av tjenestene som registrerer medgått saksbehandlingstid. 
Byggesaksbehandling som er pålagt å rapportere saksbehandlingstid i Kostra, hadde følgende 
gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2014.  
 

 
 
Gran rapporterer noe høyere saksbehandlingstid enn Lunner, og har også en høyere andel saker der 
lovpålagt saksbehandlingstid overskrider fristen. I snitt holder begge kommunene seg innenfor frist 
for byggesaksbehandling. I all hovedsak melder tjenestene at de greier å holde seg innenfor 
saksbehandlingsfrister for sitt fagfelt eller etter forvaltningsloven. De fleste tjenestene har system 
for å registrere avvik i forhold til overholdelse av frister for saksbehandling. 
 
Utfra tilbakemeldinger om saksbehandlingstid må kapasiteten innenfor de tjenestene man her har 
spurt sies å være tilstrekkelig.  
   
Generelt sett mottar kommunene få klager. Nedenfor gjengis en tabell over antall klager på vedtak 
etter Lov om helse og omsorgstjenester i kommunene, de siste tre årene, som gjenspeiler dette.   
 

 2012 2013 2014 

 Gran Lunner Gran Lunner Gran Lunner 

Antall saker 1313 1152 1539 1231 1190 1155 

Antall klager 3 (0,23 %) 5 (0,43 %) 1(0,06 %) 3 (0,24 %) 6 (0,50 %) 12 (1,03 %) 
Tabell 3 Antall saker og klager i Gran og Lunner 

Kommunen er myndighetsutøver på mange områder. Både i Gran og Lunner er det 
myndighetsområder med kun en saksbehandler. Eksempler på dette er saksbehandling etter 
alkoholloven, etablererloven og strålevernloven.  
 

Habilitet 
Det er ingen av tjenestene som melder at de opplever store utfordringer knyttet til inhabilitet ved 
saksbehandling. Dette forklares blant annet ved at flere av tjenestene har ansatte som ikke bor i 
kommunen. 
 
I barneverntjenesten oppnevner fylkesmannen settekommune ved inhabilitet. I 2013 og 2014 var 
Lunner settekommune for Gran i 0 saker og for Jevnaker i 4 saker. Gran var settekommune for 
Lunner i 2 saker og for Jevnaker i 0 saker.  Tildelingskontor, Nav og byggesak løser det ved bytte av 
saksbehandler. Barnehagestyrerne i Lunner melder at de innhenter stedfortreder hvis de er inhabile 
ved barnehageopptak, mens de løfter saken til kommunalsjef ved enkeltvedtak om 
spesialpedagogisk ressurs. 
 
Alt i alt synes det som om habilitetsutfordringen i Lunner og Gran er liten, men at den oppstår fra 
tid til annen. Når den oppstår løses den i stor grad innenfor rammen av tjenesten.  
 
 

 
 
 

Produktivitet Gran Lunner

Kostra-

gruppe 13 Oppland

Landet 

uten Oslo

Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager  Enhet :  Dager 21 19 .. .. ..

Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager  Enhet :  Dager 36 23 .. .. ..

Andel søkn. om tiltak der komm. har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid  Enhet :  Prosent 20 7 10 9 8
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Rutiner og systemer for myndighetsutøvelse  
Kvalitetssikringssystemer, herunder systemer for egenkontroll og internkontroll er etablert i begge 
kommunene. Både Lunner og Gran har valgt å innføre Kommuneforlagets kvalitetsstyringssystem. Så 
langt opplever kommunene at systemet er funksjonelt.  
 
Kommunene har hatt flere tilsyn på ulike områder; fra ulike statlige tilsynsmyndigheter og fra 
kommunerevisjonen på oppdrag av kontrollutvalget. Tilsynene avdekker avvik, merknader og/eller 
forbedringspunkter. Etter en gjennomgang av tilsynsrapporter på ulike områder de siste årene er 
det ingenting som tyder på at kommunene har kritiske utfordringer innenfor myndighetsutøvelse. De 
fleste avvikene er knyttet til manglende rutiner for styring og kontroll innen tjenesteutøvelse og 
arbeidsgiveransvar. Noen tilsyn har også pekt på at innføring av et elektronisk 
kvalitetsstyringsverktøy kan være et forbedringstiltak. Dette har nå begge kommunene gjort. 
Som myndighetsutøver både innvilger og søker kommunen om dispensasjoner. Innenfor areal, plan 
og byggesaksbehandling ble det i 2013 og 2014 innvilget henholdsvis 88 og 84 dispensasjoner i Gran 
og 35 og 27 dispensasjoner i Lunner.  
 
Kommunen behandler også dispensasjoner fra utdanningskravet om pedagogisk leder i barnehagen, 
og det er i begge kommuner etablert rutiner for dette.  
 
Når det gjelder dispensasjon fra kravet til utdanning i utførelse av tvangsvedtak etter helse- og 
omsorgstjenesteloven, er det fylkesmannen som har myndighet til å innvilge dette. Gran hadde 
dispensasjon i 4 av 5 slike vedtak, mens Lunner hadde dispensasjon i 3 av 5 vedtak.  
 
Praksisen i forhold til dispensasjoner følger av lovgivningen på det enkelte område. Det foreligger 
ingen samlet oversikt over dispensasjoner gitt i de to kommunene, og det har derfor ikke vært mulig 
å gjengi en uttømmende oversikt. Utfra de tilbakemeldinger ulike tjenesteområder har gitt, gis ikke 
dispensasjoner i stort omfang. Dispensasjon fra utdanningskrav sier noe om kommunenes mangel på 
tilstrekkelig antall medarbeidere med rett kompetanse.  
 
Kommunens myndighetsutøvelse skal sikre innbyggerne trygghet for at alle saker behandles på en 
slik måte at en opplever seg korrekt og forsvarlig behandlet. Dette mener arbeidsgruppen en ny 
kommune vil legge godt til rette for. Å trygge innbyggernes rettigheter og interesser gjennom 
kompetent og forsvarlig saksbehandling, er grunnleggende i forhold til kommunens legitimitet. En ny 
kommune vil ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i administrasjonen som sikrer dette. Det vil 
bli mer profesjonell distanse mellom innbyggerne og saksbehandler i en ny kommune, noe som også 
vil redusere eventuelle habilitetsutfordringer. Samlokalisering i en ny kommune vil gi bedre 
kapasitet til saksbehandling og dermed bedre tilgjengelighet for brukerne. På den ene siden vil 
muligheten for uformell kontakt mellom saksbehandler og innbygger kunne reduseres. På den andre 
siden vil innbyggerne være sikret likeverdig behandling og mer profesjonell håndtering.  
 
Beslutningsgangen i en kommune bestemmes i stor grad av administrativ organisering, graden av 
byråkrati, delegering av myndighet, og kapasitet og organisasjonsklarhet i form av tydelig oppgave 
fordeling i og mellom tjenester. 
 
Hvis man tar en titt på kommuner med mellom 20 000 – 30 000 innbyggere ser man at ulike 
kommuner har valgt ulik organisering. Også Gran og Lunner har valgt å organisere sine kommuner 
noe ulikt. Hvordan man eventuelt velger å organisere en ny kommune vil ha større innvirkning på 
beslutningsgang, enn størrelsen på kommunen.  
 
Innenfor noe saksbehandling kan det være behov for lokalkunnskap. I forbindelse med 
myndighetsutøvelse anses ikke behovet for lokalkunnskap som avgjørende, da det er en forutsetning 
at kommunen i alle saker sikrer nødvendig beslutningsgrunnlag for å fatte vedtak. I en ny kommune 
vil lokalkunnskap si summen av den lokalkunnskapen som i dag eksisterer i hver av kommunene, og 
denne kunnskapen i den grad den er kritisk må opprettholdes ved rekrutering og kompetanseheving.  
Videre vil folkevalgte organer, som bygger på dagens tradisjoner og holdninger, allerede ha gode 
forutsetninger for å lykkes i forhold til utøvelse av sin rolle som folkevalgt på dette området.  
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6 Kirken og frivillighet 

Den norske kirkens plass i en ny kommune 
Kirken har en viktig rolle både som bærer av kultur og verdier i vårt samfunn. Kirken representerer 
en viktig arena for kommunens innbyggere i mange av livets faser. Kirkelig fellesråd har i 
forbindelse med denne utredningen kommet med følgende innspill:  
 
«Den norske kirke er en aktiv og aktuell institusjon i lokalsamfunnet som ivaretar: 
gudstjenestelivet, kirkelige handlinger (dåp, konfirmasjon, vielse og gravferd), diakoni (kirkens 
omsorg for hele mennesket, herunder bl.a. sorgarbeid og beredskap), trosopplæring, dialogarbeid 
og kultur og pilegrimsarbeid. I tillegg driver kirken med vedlikehold og drift av kirker og andre 
bygninger. Det innebærer at kirken forvalter kommunens viktigste og mest verdifulle 
kulturhistoriske bygninger. Det må avklares om kirkelig fellesråd fortsatt skal være kommunens 
gravferdsetat. Kirken ønsker at det i dialog og samspill utvikles og etableres tjenlige 
samarbeidsformer mellom kirke og kommune.» 
 

Frivillighet 
Frivillig sektor representerer en uavhengig og selvstendig samfunnsaktør, som plasserer seg mellom 
næringslivet og offentlig sektor. Frivilligheten skal supplere, ikke erstatte de offentlige tjenester. 
Vi ser at for å lykkes i fremtiden er det avgjørende at fremtidens kommune etablerer innovativt og 
fremtidsrettet samarbeid med de frivillige lag og foreninger. Dette støttes også av Hagen-utvalgets 
rapport om Morgendagens omsorg. Jo bedre kommunen lykkes med å legge til rette for en aktiv 
frivilligsektor som kan supplere de offentlige tjenestene på en best mulig måte, jo mer helhetlig og 
kvalitativt godt blir det samla tilbudet til innbyggeren.  
 
Både Gran og Lunner har frivilligsentraler, med ulik organisering. Lunner Frivilligsentral er 
kommunalt eid. Kommunen ivaretar det formelle arbeidsgiveransvaret for de ansatte. Sentralen er 
organisert med eget styre og daglig leder i 100 % stilling. Formannskapet er frivilligsentralens 
øverste organ. Styret består av representanter fra kommuneadministrasjon, formannskapet og 
frivillige. 
 
Gran Frivilligsentral er en stiftelse. Sentralen har 25 stifterforeninger. Styret er stiftelsens øverste 
organ og består av representanter fra eierforeningene. Sentralen har to avdelinger, en på Gran og 
en på Brandbu. Det er 2,5 stillinger fordelt på tre ansatte, to daglig ledere og en adm. daglig leder. 
 
Frivilligsentralene har tilpasset aktivitet etter lokale behov, frivillige og brukeres ønske. Det er 
viktig med de nære lokale møteplassene, men sentralene samarbeider og deler av brukergruppene 
benytter tilbud på tvers av kommunegrensene. 
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7 Vedlegg 

7.1 Oversikt over interkommunale samarbeider 
Følgende interkommunale samarbeider er pr i dag i funksjon: 

Gran og Lunner kommuner: 

 Sosialtjeneste 

 Flyktningtjeneste 

 Voksenopplæring 

 Vannverk 

 Brann og redning 

 Kulturkontor 

 Etablererveileder 

 Legevakt 

 Helsestasjon for ungdom  

 

Jevnaker, Gran og Lunner kommuner: 

 Skatteoppkrever 

 Innkjøp 

 Landbrukskontor 
 

Andre samarbeider: 

 PPT – Jevnaker og Lunner kommune (avvikles fra 1.1.15) 

 Opplæringskontor (Jevnaker, Lunner og private) 

 Krisesenter (Ringerike kommune er vertskommune for 14 kommuner) 

 110-sentral for Oppland og Hedmark 

 Hadeland og Ringerike avfallsselskap 

 Gjøvik Interkommunale legevakt (GIL)  

 Overgrepsmottak (Gjøvik er vertskommune) 

I tillegg har Gran og Lunner kommuner utredet en rekke samarbeider innen pleie og omsorg. 

Det er også et utbredt samarbeid om ulike utviklingsprosjekter. Som eksempler kan nevnes 

Læringsmiljø Hadeland, Barns trivsel (barnehage) og Temakart. 

 


