
Vedlegg 1 

Forslag til endringer etter at dokumentet var behandlet i utvidet 

prosjektgruppe 18.05. 
 

Dette er prosjektleders notat etter synspunkter fra medlemmer i utvidet prosjektgruppe. Disse er gitt 

etter avtale i gruppa på skriftlig informasjon om juridiske forhold og mandatfordeling vedrørende 

lokaldemokrati i intensjonsavtalen. Utvidet prosjektgruppe hadde sitt siste møte 18.05, og har ikke 

hatt mulighet til å drøfte nedenstående forhold i møte. 

 

Forslag til intensjonsavtale er behandlet i utvidet prosjektgruppe i tre møter; siste gang 18.05. I dette 

møtet ble ulike alternativ for sammensetning av kommunestyre drøftet. Det ble bedt om en 

vurdering av partimessige konsekvenser ved ulike alternativ, samt en juridisk vurdering.  Da denne 

var klar, ble forslag sendt på en høring i utvidet prosjektgruppe. Tilbakemeldinger som gjelder 

lokaldemokrati er innarbeidet i intensjonsavtalens tre alternativ. 

Tilbakemeldingene er gjengitt nedenfor. Endringsforslag til øvrige deler av intensjonsavtalen er ikke 

vurdert i utvidet prosjektgruppe, og derfor ikke tatt inn i avtaleteksten.   

Fra ordfører Knut Lehre, Gran: 

På side 6 om tettstedsutvikling står Harestua benevnt som regionalt senter. Dette kan lett forveksles 

med regionsenter som vi tidligere har omtalt Gran som. Nå er Gran benevnt kommunesenter. 

Harestua, Roa og Brandbu bør omtales likt. Alle er utviklingsområder for nærservice og bolig.  I tillegg 

er Roa utviklingsområde for logistikk næring. Dette bør endres før planen skal behandles i 

styringsgruppa. 

 

Kommentar fra prosjektleder: teksten det vises til er etter råd fra utvidet prosjektgruppe gjengitt slik 

den står i regional plan. Direkte gjengivelse av tekst fra regional plan bør ikke endres.  

Fra Anne Marte Skari, Gran og Halvor Bratli, Lunner, Senterpartiet: 

- Til antall kommunestyrerepresentanter i en overgangsperiode: Vi ønsker fra 01.01.17 og fram 

til Stortingsvalget samme år: 52 representanter, dvs 27 fra Gran og 25 fra Lunner. I forbindelse 

med Stortingsvalget høsten 2017 ønsker vi at det utskrives nyvalg som skal gjelde for 2 år. 

- Til antall kommunestyrerepresentanter etter høsten 2017: 37 representanter, ikke 27 som 

foreslått i dokumentet. 

- Begrunnelse for dette: Dette er en demokratireform. Det er viktig at alle de som blir valgt 

høsten 2015, får sitte mer enn ett år og to måneder. Vi meiner dessuten at demokratiet vil 

svekkes dersom vi går ned for mye på antall folkevalgte. De minste partiene vil ved f eks 27 

representanter risikere å falle helt ut av kommunestyret, og mindre partier vil også risikere å 

bli svært få.  



Kommentar fra prosjektleder: Forslaget er tatt inn som alternativ i intensjonsavtalen. Antall 

representanter i det nye kommunestyret er ikke endret i avtaleteksten.  

 

Fra Ulf Rogneby, Lunner Venstre: 

Punkt 2: Det bør stå noe mer om hvordan vi skal oppnå målene. Dette kan muligens løses ved å 

skrive om det som står om regional plan. 

Punkt 4: Siste setning skrives om. "Kommunen skal tilhøre Oppland fylke inntil en eventuell ny 

regiontilknytning bestemmes av det nye kommunestyret." 

 

Punkt 5: Det er stor bekymring for at lokaliseringsavsnittet åpner for bygging av nytt rådhus. Forslag: 

Stryk kulepunktene om flytting av rådmann/ordfører og kommunestyret/formannskap. 

Stryk siste setning i siste kulepunkt om skole. 

Punkt 6: Hvis regional plan skal siteres, slik det her gjøres, kan vi ikke forandre ordlyden i tråd med 

forslaget til Knut. (Harestua - regionalt senter) 

Under Næring bør det inn et nytt kulepunkt som sier noe om hvordan vedtatte reguleringsplaner skal 

ivaretas. Forslag: " Vedtatte reguleringsplaner kan ikke endres uten 3/4 flertall før etter 2023" 

Angående representasjon: 

To ting er viktig for oss her.  

- For det første må det avholdes nyvalg i 2017, forutsatt etablering av Hadeland kommune 1/1-17. 

- For det andre må alle partier som er representert i ett av kommunestyrene etter valget i 2015, være 

representerte i "overgangsstyret". "Overgangsstyrets" sammensetning bør ellers følge alternativ 1. 

Kommentar fra prosjektleder: når det gjelder lokaldemokrati, så er forslaget om nyvalg ett alternativ.  

Fra hovedtillitsvalgt i Lunner Hans Ivar Gustavsen: 

Jeg har ikke andre innvendinger enn at mange av de hovedtillitsvalgte ønsker å erstatte ordet robust 

i andre linje på innledningen. 

 

Kommentar fra prosjektleder: ordet robust er brukt i sammenheng med det nasjonale formålet med 

reformen. Det er ikke direkte sitat, men formuleringen har ofte blitt brukt av statsråden. Teksten er 

ikke ment å skulle være kommunenes mål, men den nasjonale målsettingen for reformen.  

 

 


