
   Gran og Lunner - ny kommune? 
 

Møte i styringsgruppa torsdag 27.11.14 kl. 15.00 – 17.00 i Lunner rådhus 
 

Til styringsgruppas medlemmer: 
 
Knut Lehre, Ordfører Gran  
Harald Tyrdal, Ordfører Lunner  
Anne Marte Skari, Senterpartiet og 
varaordfører Gran  
Halvor Bratlie, Varaordfører Lunner  
Tine Øverlien, Arbeiderpartiet Gran  
Hege Bogfjellmo, Arbeiderpartiet Lunner  
Øyvind Kvernvold Myhre, Bygdelista Gran  
Magnus Ofstad, Fremskrittspartiet Lunner 
Gunnar Schultz, Fremskrittspartiet Gran  

 
 
Rune Meier, Høyre Gran  
Bjørn Haugen Morstad, Høyre Lunner  
Trygve Brandrud, Senterpartiet Lunner  
Allan B. Andersson, SV Gran  
Mari Svenbalrud, SV Lunner  
Ole Dæhlen, Venstre Gran  
Ulf Rogneby, Venstre Lunner  
Malin Bergseth, Hovedtillitsvalgt Gran  
Hans Ivar Gustavsen, Hovedtillitsvalgt Lunner  
Else Randi Kolby, Hovedtillitsvalgt Gran  
Brita B. Mala, Hovedtillitsvalgt Lunner

 

Styringsgruppa for prosjektet – ny kommune? Gran og Lunner innkalles til møte torsdag 27.11. kl. 

15.00 i Lunner rådhus, kommunestyresalen. 

Eventuelt forfall meldes til prosjektleder Arild Stana, arild.stana@ks.no 

 

Saksliste:  

1. Status for arbeidet – orientering om oppfølging av kommunestyrenes vedtak og 

framdriftsplan for våren  

2. Medvirkningsarbeidet i prosjektet – hvordan ønsker vi å legge opp dette?  
3. Framtidsbildet  
4. Tema for drøfting i partigruppene føre neste styringsgruppemøte. 
5. Neste møte: 05.02. kl 15.00 – 17.00 i Gran 
6. Eventuelt    
  

Saksframlegg 

1. Status for arbeidet – orientering om oppfølging av kommunestyrenes vedtak og 
framdriftsplan for våren  

Om saken 
I felles møte 30.10.14 vedtok kommunestyrene prosjektprogrammet. I dette er en framdriftsplan 
for hele perioden, samt en mer detaljert informasjons- og kommunikasjonsplan for denne 
høsten. Arbeidet med denne er kommet godt i gang. Det er planlagt folkemøter 8. og 9.12. De 
samme to dagene er det informasjonsmøter for ansatte. Informasjonsbrev til alle husstander blir 

mailto:arild.stana@ks.no


sendt ut de første dagene i desember. Felles nettside er etablert og bruk av sosiale medier vilskje 
på kommunenes facebook-sider. 
 
Styringsgruppa vil få en orientering om status i arbeidet så langt og om planene for arbeidet 
våren 2015. Prosjektprogrammet er vedlagt.    

 
2. Medvirkningsarbeidet i prosjektet – hvordan ønsker vi å legge opp dette?  
Om saken 
Det er lagt opp til en bred medvirkning i arbeidet. Organiseringen med felles 
kommunestyremøter, styringsgruppe og prosjektgruppe legger grunnlaget for dette. Den brede 
innbyggerdeltakelsen er en suksessfaktor. En åpen prosess med tydelig informasjon og stor 
deltakelse er et mål. I denne saken inviteres styringsgruppa til å gi synspunkter på hvordan dette 
skal gjøres for ulike målgrupper.    
  

 
3. Framtidsbildet  
Om saken 
I tillegg til de fire utredningene fra arbeidsgruppene, skal det utarbeides et framtidsbilde. 
Prosjektgruppa har ansvar for dette. Utviklingen av dette vil skje i samspill med styringsgruppa.  
 
Framtidsbildet vil, sammen med anbefalinger fra temautredningene, danne grunnlaget for den 
intensjonsavtalen som skal utvikles og legges fram for kommunestyrene i juni 2015. 
Framtidsbildet skal peke på utfordringer og utviklingsmuligheter i et 20 – 30 års tidsrom.  
 
I denne saken vil vi legge opp til arbeid for å gi innspill til prosjektgruppa og arbeidsgruppene, til 
videre arbeid i partiene og som grunnlag for møter med innbyggerne. 
 
Noen spørsmål til dette er: 
• Hva skal være kjennetegnet ved en ny kommune? 
• Hva skal til for at ungdom ønsker å bli boende og unge familier flytte hit?  
• Hva ønsker vi for innbyggerne våre i de neste 25 årene?  
• Hva skal til for at bedrifter skal vokse og nye etablere seg her?  
• Hva er kjennetegn på god samfunnsutvikling i de neste 15 årene? 

 
 

4. Tema for drøfting i partigruppene før neste styringsgruppemøte. 
Om saken 
Styringsgruppa skal følge framdriften i arbeidet. Å drøfte viktige tema knyttet til 
utredningsarbeidet og de saker som skal fremmes for kommunestyrene er en del av dette. Det er 
derfor ønskelig at styringsgruppas medlemmer får mulighet til å drøfte temaer i partigruppene 
og i arbeidstakerorganisasjonene mellom møter. Det er planlagt for dette i framdriften for 
temautredningene. I denne saken avklarer vi tema for neste styringsgruppemøte.    
 

5. Neste møte: 05.02. kl 15.00 – 17.00 i Gran 
Om saken 
Styringsgruppa må finne en god arbeidsform. Dette innebærer forutsigbarhet om 
møtetidspunktene, hvilke saker som skal behandles og hva som skjer i prosjektet i mellomtida. I 
denne saken drøfter vi arbeidsform, informasjon til styringsgruppa underveis og innhold i neste 
styringsgruppemøte. 

 

6. Eventuelt     


