
Referat fra møte i Arbeidsgruppe Demokrati 
 
Tid/sted: Onsdag 26.11.2014, kl. 18.30 på Lunner rådhus 

Til stede: Harald Tyrdal ordfører, Lunner  
Knut Magnar Lehre ordfører, Gran  
Anne Marte Skari varaordfører, Gran  
Halvor Bratlie varaordfører, Lunner  
Rune Meier kommunestyrerepresentant opposisjonsparti, Gran  
Ulf Rogneby kommunestyrerepresentant opposisjonsparti, Lunner  
Jenny Hemstad fagleder/utviklingskoordinator, Lunner  
Kirsten Jåvold Hagen informasjonssjef, Gran 
Anne Grønvold, saksbehandler, Lunner 

 

1. Arbeidsform i møtene 

 Møtene avvikles fortrinnsvis annenhver gang i Gran og i Lunner 

 Ordførerne leder møtene i sin kommune 
 

2. Gjennomgang av mandatet 
Følgende mandat er vedtatt i programmet for Kommunereform: 

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

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

påvirkningsmuligheter i forhold til samfunnsutviklingen. Dette bidrar til å skape tillit og legitimitet i 

forhold til den offentlige forvaltningen. Det er i første rekke kommunestyrerepresentantene som 

gjennom ansvar, myndighet, kunnskap, eierskap og handlingsrom utgjør dette lokaldemokratiet. 

 

I tillegg vedtok kommunestyrene da de vedtok programmet at ordførerne skulle sørge for at 

problemstillingene som i møtet 30.10.14 ble foreslått av Øyvind Kvernvold Myhre skulle tas inn 

Utredningsarbeidet vil at utgangspunkt i følgende problemstillinger: 
 
 

 Hvordan er lokaldemokratiet organisert i dag?  

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

 Hvordan er valgdeltakelsen? 

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

 Hvordan er det politiske samarbeidet på tvers av kommunegrensene? 

Bl.a. om regionråd og interkommunalt samarbeid sett i et demokratiperspektiv. 

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

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

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

 

 
 
 

 

  

 Hva er fordeler og ulemper for lokaldemokratiet ved å etablere en ny kommune. 

 



til styringsgruppa i arbeidet med utredningene.  For Arbeidsgruppe Demokrati er dette følgende 

punkter, som tas inn i mandatet: 

 Hvordan vil en større kommune påvirke det lokale engasjementet? 

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

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

Arbeidsgruppa gjennomgikk dette mandatet. 

 

3. Framdriftsplan 

Tid  Sted Merknad 

27.11.2014 
kl. 18.30 – 20.30 

Lunner rådhus Oppstartmøte 

18.12.2014  
kl. 8.30 – 10.30 

Lunner rådhus  

En dag i uke 2 -4 Re kommune Ordfører i Lunner tar kontakt med ordfører i Re 
kommune og ber om at arbeidsgruppa får 
komme på besøk dit. Om mulig gjøres det også 
en avtale med annet relevant sted. 

15.1.2014  Fellesmøte alle arbeidsgruppene, tid og sted 
foreløpig ikke fastsatt 

18.2.2014 
kl. 8.30 – 12.00 

Gran rådhus Avsluttende møte i arbeidsgruppa 

27.2.2015  Frist for ferdigstillelse av utredningen. 

12.3.2015  Styringsgruppa har utredningen til behandling 

19.3.2015  Kommunestyrene drøfter utredningen 

 
  
 

4. Arbeid fram til neste møte 
 

Det utarbeides en spørreundersøkelse til de politiske partiene i begge kommuner knyttet til 
problemstillinger/spørsmål som mandatet reiser.  Det er avtalte et møte hvor de administrative 
medlemmene i arbeidsgruppa og saksbehandler utarbeider forslag til spørreundersøkelse. 
Forslaget vil bli lagt fram for arbeidsgruppa. 
 
Ordførerne og de administrative representantene knyttet til arbeidsgruppa møtes fredag 
28.11.2014 kl. 12.30 for å lage en plan for det øvrige utredningsarbeidet. 

   


