
Lunner kommune    
 Saksprotokoll 
 Utvalg Utvalgssaksnummer 
 Eldrerådet PS  15/15 
Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer 
Anne Grønvold, 61 32 40 41 02.06.2015 14/934 

 
 

  
 14/934-46 9374/15 
 AREAL//ANG 
 026 
  
 

 
Kommunereform, Intensjonsavtale - Eldrerådets uttalelse  
 

Vedtak: 

Eldrerådet har følgende uttalelse til forslag til Intensjonsavtale for etablering av en ny kommune: 
 

1. Punkt 2 i intensjonsavtalen «Mål for den nye kommunen» kulepunkt 10: styrke den politiske deltakelsen, 
ha et aktivt lokaldemokrati også for barn og unge, foreslås endret til: styrke den politiske deltakelsen, ha 
et aktivt lokaldemokrati også for barn, unge og eldre. 

 
2. Punkt 5 i intensjonsavtalen «Tjenestetilbudet og tjenesteutvikling» - lokalisering. Eldrerådet mener at 

dersom det etableres en storkommune bør begge eksisterende Rådhus benyttes.  
 

3. Punkt 5 i intensjonsavtalen «Tjenestetilbudet og tjenesteutvikling» - helse og omsorg. 

 Eldrerådet ønsker å understreke at kulepunkt 1 som omhandler å ivareta nærhet til tjenestene for 
innbyggere er viktig å ta med videre.  

 Det bør også utredes å bygge bokollektiv, borettslag for eldre. 

 Det er et ønske fra Eldrerådet at lokalisering av legetjenesten i Lunner opprettholdes som i dag ved en 
eventuell etablering av en storkommune 
 

4. Punkt 5 i intensjonsavtalen «Tjenestetilbudet og tjenesteutvikling» - Frivillighet. Eldrerådet mener at det 
frivillige arbeidet i regi av Frivilligsentralen fungerer veldig godt i Lunner kommune i dag, og mener at 
denne organiseringen bør opprettholdes, og at tilbudet bør utvides og utvikles. 

 
5. Punkt 6 i intensjonsavtalen «Tettstedsutvikling, kommunikasjon og næring». Mål for tettstedsutvikling. 

Eldrerådet mener at Roa er et knutepunkt for øst, vest og sør og at det derfor bør bygges skyss-stasjon på 
Roa. 

 
6. Punkt 6 i intensjonsavtalen «Tettstedsutvikling, kommunikasjon og næring». Mål for kommunikasjoner: 

 
 

 

 kulepunkt 2: Et godt kollektivtilbud som gjør det mulig for Hadeland å ta større del av veksten i 
Osloregionen. Endres til: Et godt kollektivtilbud som gjør det mulig for Hadeland å ta større del av 
veksten i Osloregionen, og mot Gardermoen og Ringerike 
 

 kulepunkt 3: Tilbudet skal være miljøvennlig, tilgjengelig for alle, med lavest mulig behov for 
biltransport. Forslås endret til: Tilbudet skal være miljøvennlig, tilgjengelig for alle, med lavest mulig 
behov for biltransport. I tillegg er det viktig at bussholdeplasser er godt tilrettelagt og merket. 

 

 Nytt kulepunkt: I alle tettstedene bør det etableres gang- og sykkelveier  
 

 Nytt kulepunkt: Servicebusser etableres som en del av kollektivtilbudet 
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7. Punkt 8 i intensjonsavtalen» Lokaldemokrati», avsnitt 5: Fellesnemnda skal bestå av 13 personer, 
henholdsvis 7 fra Gran, 6 fra Lunner. Det skal velges varamedlemmer til nemnda. Eldrerådet ønsker at det 
tilføyes: Eldrerådene inkluderes der det er hensiktsmessig. 

 
8. Punkt 8 i intensjonsavtalen» Lokaldemokrati», kulepunkt 6. Eldrerådet stiller spørsmål til oppgitte årstall. 

 
 

 

Behandling: 

 
Eldrerådet kom i samråd frem til følgende vedtaksforslag 
«Eldrerådet har følgende uttalelse til forslag til Intensjonsavtale for etablering av en ny kommune: 
 

9. Punkt 2 i intensjonsavtalen «Mål for den nye kommunen» kulepunkt 10: styrke den politiske deltakelsen, 
ha et aktivt lokaldemokrati også for barn og unge, foreslås endret til: styrke den politiske deltakelsen, ha 
et aktivt lokaldemokrati også for barn, unge og eldre. 

 
10. Punkt 5 i intensjonsavtalen «Tjenestetilbudet og tjenesteutvikling» - lokalisering. Eldrerådet mener at 

dersom det etableres en storkommune bør begge eksisterende Rådhus benyttes.  
 

11. Punkt 5 i intensjonsavtalen «Tjenestetilbudet og tjenesteutvikling» - helse og omsorg. 

 Eldrerådet ønsker å understreke at kulepunkt 1 som omhandler å ivareta nærhet til tjenestene for 
innbyggere er viktig å ta med videre.  

 Det bør også utredes å bygge bokollektiv, borettslag for eldre. 

 Det er et ønske fra Eldrerådet at lokalisering av legetjenesten i Lunner opprettholdes som i dag ved en 
eventuell etablering av en storkommune 
 

12. Punkt 5 i intensjonsavtalen «Tjenestetilbudet og tjenesteutvikling» - Frivillighet. Eldrerådet mener at det 
frivillige arbeidet i regi av Frivilligsentralen fungerer veldig godt i Lunner kommune i dag, og mener at 
denne organiseringen bør opprettholdes, og at tilbudet bør utvides og utvikles. 

 
13. Punkt 6 i intensjonsavtalen «Tettstedsutvikling, kommunikasjon og næring». Mål for tettstedsutvikling. 

Eldrerådet mener at Roa er et knutepunkt for øst, vest og sør og at det derfor bør bygges skyss-stasjon på 
Roa. 

 
14. Punkt 6 i intensjonsavtalen «Tettstedsutvikling, kommunikasjon og næring». Mål for kommunikasjoner: 

 
 

 

 kulepunkt 2: Et godt kollektivtilbud som gjør det mulig for Hadeland å ta større del av veksten i 
Osloregionen. Endres til: Et godt kollektivtilbud som gjør det mulig for Hadeland å ta større del av 
veksten i Osloregionen, og mot Gardermoen og Ringerike 
 

 kulepunkt 3: Tilbudet skal være miljøvennlig, tilgjengelig for alle, med lavest mulig behov for 
biltransport. Forslås endret til: Tilbudet skal være miljøvennlig, tilgjengelig for alle, med lavest mulig 
behov for biltransport. I tillegg er det viktig at bussholdeplasser er godt tilrettelagt og merket. 

 

 Nytt kulepunkt: I alle tettstedene bør det etableres gang- og sykkelveier  
 

 Nytt kulepunkt: Servicebusser etableres som en del av kollektivtilbudet 
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15. Punkt 8 i intensjonsavtalen» Lokaldemokrati», avsnitt 5: Fellesnemnda skal bestå av 13 personer, 
henholdsvis 7 fra Gran, 6 fra Lunner. Det skal velges varamedlemmer til nemnda. Eldrerådet ønsker at det 
tilføyes: Eldrerådene inkluderes der det er hensiktsmessig. 

 
16. Punkt 8 i intensjonsavtalen» Lokaldemokrati», kulepunkt 6. Eldrerådet stiller spørsmål til oppgitte 

årstall.» 
 
Vedtaksforslaget ble enstemmig vedtatt. 
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