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1 Fremtidens Lunner er velkommen! 
 
Arbeidsseminaret om kommuneplanens samfunnsdel har vært et startskudd for 
arbeidet med revisjonen av kommuneplanen. Kommunestyret vedtok i sak 115/17 
en revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og planbestemmelser i 
kommuneplanens arealdel. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste styringsdokument og legger 
føringer for all annen planlegging i kommunen. Det er i kommuneplanens 
samfunnsdel langsiktige mål og strategier for utvikling i kommunen skal settes. Det 
er vanskelig å drive med så langsiktig planlegging, så dagen skulle få 
kommunestyret inn i riktig «modus». 
 
Målet for dagen var både å komme i gang med prosessen ved å skape engasjement 
og bevissthet hos politikerne, og å danne et felles bilde av hvilken retning vi ønsker 
å gå. Dette skal danne grunnlag for videre arbeid i prosessen. Dagen skulle også 
være kreativ og inspirerende, så det var lagt opp til masse gruppearbeid og 
diskusjoner. 
 
 
Seminaret fant sted på NOIL-huset i Nordre Oppdalen. Med på dagen var 
kommunestyret, representanter fra administrasjonen og innleid prosessleder. Før 
seminaret fikk kommunestyret tilsendt et arbeidshefte, som inneholdt program, 
opplegg og oppgaver for dagen. 
 
Scenarioarbeid som metode hadde politikerne delvis vært borti før – i forrige runde 
med kommuneplanrevisjon. Den gangen skulle de selv utvikle tre scenarioer til 
bruk i prosessen, men denne gangen ble de presentert for tre ulike scenarioer. 
Hensikten med dette var å gjøre seg bevisst på hvilke drivkrefter vi påvirkes av – og 
som vi ikke nødvendigvis kan gjøre noe med. Det som skjer nå vil påvirke oss langt 
inn i fremtiden, og vi må hele tiden tilpasse oss de endringene som skjer stadig 
raskere. Slike øvelser er gode for å bli bevisste på hvordan vi kan tilpasse oss og 
hvilke utfordringer og muligheter vi vil stå ovenfor i fremtiden. 
 
Oppsummert var dagen preget av positive momenter og interessante diskusjoner. 
En ting alle var enige om var ønsket om en god prosess som skaper engasjement og 
legger et godt fundament for utviklingen av Lunner i tiden fremover. 
 
Alle bilder er tatt av Erik Larsen og Jenny Hemstad. 

 
Referent: Emilie Helgesen Grud  
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OPPGAVE 1: Hva er vi stolte av i kommunen? 
 

I politiske diskusjoner og i planleggingen er det ofte fokus på utfordringene vi har 
og hva vi ikke gjør godt nok. For å starte dagen på en positiv måte, og reflektere 
litt rundt hvilke områder vi er gode på og hvilke vi bør jobbe videre på, fikk 
kommunestyret i oppgave å diskutere hva de er stolte av i kommunen.  

Spørsmålene var å diskutere spørsmålene: 

1. Hva er det viktigste vi har fått til som kommunestyre det siste ti-året? 
2. Hva er du mest stolt av i/ved Lunner? 
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Svar fra oppgave 1. 
 

Spørsmål: Hva er det viktigste vi har fått til som kommunestyre det siste ti-året? 

 

- Trepartsorganet – som har blitt et viktig element i kommunen 
- Fokus og grep om økonomien – til tross for at vi er små 
- Vi har en forsvarlig drift 
- Godt politisk samarbeidsklima preget av enighet og respekt – spesielt siden 2007 
- Gjort viktige strategiske grep når det gjelder stedsutvikling – tatt valg om 

sentrumsområder på Roa og Harestua 
- Hatt fokus på oppvekstsektoren og skolestruktur 
- Idrettsanlegg, ballbinger og kunstgressbane 
- Harestua Arena 
- Rv4 vedtaket 
- Tydeligere og hardere prioriteringer innen arealplanleggingen 
- LHOS-prosessen 

 

 

Spørsmål: Hva er du mest stolt av i/ved Lunner? 

- Kommunen styres med respekt og samarbeid 
- Engasjert befolkning (frivilligheten skaper mye) som bidrar til å skape aktiviteter 
- Skikkelig kommune! 
- Vi er stolte av trepartssamarbeidet 
- Idrettsanleggene 
- Godvilje med tanke på flyktninger 
- Innbyggerne våre! 
- Oppvekstforholdene vi tilbyr 
- Trygge og gode boområder 
- Gode kommunale tjenester og mange veldig dedikerte medarbeidere. 
- Nærhet til naturen skaper engasjement 
- Framoverlent kommune som er modig og nysgjerrig 
- Mange unge i kommunestyret 

 

Konklusjonen er: Vi har mye å være stolte av i kommunen, som vi kan bygge videre på i 
fremtiden! Enigheten om hva vi har fått til er også stor, og er et godt utgangspunkt for 
videre arbeid!  
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OPPGAVE 2: Scenarioarbeid - Lunner før, nå og i framtiden 
 

Nå skal vi gå inn i framtidsmodus – nærmere bestemt år 2050! For å komme i 

fremtidsmodus ble kommunestyret invitert til å lese og samtale om de åtte 

avisforsidene fra hvert tiår mellom 1980-2050. 32 år fram i tid er ganske langt, 

men om man tenker 32 år tilbake i tid - til 1980-tallet – er det en periode mange 

vil huske godt. 
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Nå som kommunestyret var i fremtidsmodus, og hadde diskutert hvordan de husker 
noen av avisforsidene som om det var i går – startet arbeidet med scenariene for 
Lunner.  
 
Hver gruppe fikk tildelt ett av tre scenarioer som de skulle jobbe med: 
 

- Nullutslippssamfunnet 
- Vitenskaps- og høyteknologisamfunnet 
- Nærhet og deling i lokalsamfunnet 

Oppgaven var å ta utgangspunkt i de tildelte scenarioene og beskrive hvordan 
Lunnersamfunnet ser ut i framtiden. I oppgaven lå det også til grunn at man skulle 
tenke positivt ut fra de gitte forutsetningene.  
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5.2 Scenario 1: Nullutslippssamfunnet 
 

Nullutslippssamfunnet er beskrevet som summen av utviklingen innen de åtte 
faktorene nedenfor. Disse slår an en retning for utviklingen, og kan godt spinnes 
videre på i gruppen.  

 

0-utslipp 
I 2050 er klimamålene nådd.  

Nasjonale mål om 0-utslippssamfunnet er innfridd.  I Lunner og omegn opplever vi 
attraktive tettsteder med godt miljø.  

 

Offentlig styring 
Internasjonale klima- og miljøkrav er fulgt opp med enda sterkere statlige lover, 
regler, krav og ordninger som understøtter målet. Dette har gitt svært god effekt. 
Lunner kommune har fulgt opp alle kravene. Bostedutviklingen har vært regulert 
etter prinsippet om fortetting i knutepunkter, noe som gir mer bruk av kollektive og 
klimavennlige transportordninger.  

 

Befolkningsutviklingen 
Befolkningsutviklingen i Lunner har vært mer positiv enn framskrivningene fra 
Statistisk Sentralbyrå (SSB). Dette skyldes først og fremst en langsiktig og bevisst 
utbygging av bolig-, service og næringsområder i Harestua og Roa. Opprustingen av 
Gjøvikbanen og ny Rv4 har redusert reisetiden til hovedstaden med 20 minutter og 
bidratt til at knutepunktene i Lunner er blitt svært attraktive.  

 

Arbeidsplasser lokalt 
Veksten i lokale arbeidsplasser har primært funnet sted innen service- og 
tjenesteytende næringer. Absolutt størst vekst har det vært i kommunale 
arbeidsplasser innen oppvekst og helse/omsorg. Med økt befolkning, og særlig 
barnefamilier, har det vært behov for både å utvide og bygge nye barnehager og 
skoler i Roa og Harestua. En vesentlig andel av den arbeidsføre befolkningen i Lunner 
pendler til Oslo. Innføring av borgerlønn og frivillighetsbonuser (ekstra tilskudd til 
de som arbeider frivillig på kommunalt prioriterte områder) gjør likevel at det er 
mye folk og liv lokalt. Mange er aktive i lokalmiljøet med barn, unge og eldre særlig 
innen aktivitet/idrett/sport og kultur.  
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Oljeproduksjon 
Oljeproduksjonen slik vi kjente den i 2018 er utfaset og stanset. Mesteparten av 
plastproduktene er erstattet med microfiberteknologi. Skogsnæringen har vært 
gjennom en gedigen industrialisering, men svenskene har vært i førersetet for 
utviklingen i mer enn femti år. Norge er først og fremst leverandør av råstoff i form 
av tømmer og flis.  

 

Bosettingsmønstre 
Urbaniseringen har slått til i langt høyere grad enn forventet. Fortettingen i og rundt 
de store byene har vært enorm. Den samme utviklingen har som nevnt funnet sted i 
Harestua og på Roa, men da primært med de som har søkt etter andre kvaliteter enn 
de man finner i en storby. En voksende trend som Lunner har fått merke mer til enn 
mange andre kommuner, er at mange familier søker til småbruk og mindre gårder. 
Så selv om de aller fleste bor i tettstedene, er det mange hus og gårder som tidligere 
var fraflyttet som nå har fått nytt liv.  

 

Teknologi 
Datateknologien har overgått alt som ble spådd i 2018. Dette er merkbart på alle 
områder i samfunnet. Samfunns- og næringslivet i Norge har klart å ta i bruk den nye 
teknologien og samtidig funnet konstruktive løsninger. Det mange fryktet ville bli en 
massiv arbeidsledighet som følge av robotisering, er i stedet styrt i retning nye 
arbeidsplasser innen ”grønne næringer”, styrking av oppvekst, helse og omsorg og 
innsats innen frivillighet.  

 

Økonomisk vekst 
Takket være Stortingets tidlige tiltak for styrt nedtrapping av olje- og 
gassvirksomheten og samtidig solid satsing på grønne næringer, er den økonomiske 
veksten langt høyere enn beskrevet i tidlige prognoser fra 2018-tallet. En offentlig 
teknologi- og robotiseringsstrategi har også bidratt til at det er funnet gode løsninger 
for å opprettholde kjøpekraften i befolkningen.  
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5.3 Scenario 2: Vitenskaps- og høyteknologisamfunnet! 

 
Vitenskaps- og høyteknologisamfunnet er summen av de åtte faktorene som er 
beskrevet nedenfor. Beskrivelsene gir en retning for utviklingen, men sier selvsagt 
ikke alt. Det er lov å legge til mer, men innen rammen av det sannsynlige for dette 
scenarioet.  

 

0-utslipp 
Teknologien har løst klimautfordringene - i alle fall i Norge og en del vestlige land. 
Diesel- og bensinbiler ble forbudt i de fleste større byene i 2030. El- og hydrogenbiler 
har tatt over. Tiden da alle skulle eie sin egen bil (eller to), er for lengst forbi. 
Autonome (selvkjørende) framkomstmidler betjener folk og gods i by og land. På 
Grua er det fortsatt to familier som kjører rundt i sine egne dieseldrevne biler... 
Globalt er klimautfordringene enorme og internasjonale klimaavtaler blir ikke fulgt 
opp av de rikeste landene (Kina og Sovjet).  
 

Offentlig styring 
Det offentliges rolle er marginalisert i 2050. Den viktigste driveren for nedbygging 
av kommuner, fylkeskommuner og staten er private tjenesteleverandører. Private 
aktører og humanitære organisasjoner viste seg å kunne levere de tjenestene som 
brukerne ville ha langt bedre enn det offentlige. Den politiske ideen om likt tilbud 
over hele landet viste seg å være både for dyr og helt urealistisk i et samfunn der 
det er betydelige klasseforskjeller. Lunner ble i 2027 en del av Hadeland 
regionsenter, som har et administrasjonssenter med noen få ansatte.  
 

Befolkningsutviklingen 
Alle prognoser for utviklingen i befolkningen har slått fullstendig feil. 
Klimaflyktninger har strømmet til Norge fra Afrika, Asia og nå i det siste tiåret fra 
Europa. Havet stiger, ekstremvær inntreffer stadig oftere, gjerne kombinert med 
jordskjelv. Store deler av klodens overflate er blitt betegnet som katastrofeområder 
og ubeboelige. Folketallet i Norge er på over ti millioner mennesker. I det gamle 
geografiske området, Lunner, bor det nå ca. 15 000 personer.  
 

Arbeidsplasser lokalt 
Norge har i likhet med andre vestlige land opplevd stadig økende klasseforskjeller. 
De rikeste som i hovedsak er tilknyttet utviklingen innen vitenskap og teknologi, bor 
i beskyttede områder med egne butikker og tjenester. Middelklassen er mindre enn 
før og må klare seg på en inntekt. Mange jobbere innenfor privat eller humanitær 
utdannings- og omsorgstjenestelevering. De fleste er per definisjon fattige. Et 
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velutviklet system for bytte av varer og tjenester som er uavhengig av penger og 
pengeinstitusjoner, gjør at de fleste har tak over hodet og mat på bordet. Syke, 
funksjonshemmede og eldre får hjelp av humanitære organisasjoner. Hadeland har 
i hovedsak arbeidsplasser innen primærnæringer og utdanning/omsorg.  
 

Oljeproduksjon 
Oljen har ikke tatt slutt. Store private aktører utvinner olje og gass som aldri før. 
Ny teknologi har bidratt til at oljen er noe ”renere” enn før. Oljebasert produkter 
fikk et stort oppsving med 3D-printing av alt fra hus til innvoller. De store private 
selskapene styrer stort sett seg selv. Ledere og ansatte tilhører den desiderte 
overklassen. Kritikken mot oljenæringens globale klima- og miljøødeleggelser er ikke 
borte, men den har ikke lenger støtte i virksomme internasjonale avtaler og 
ordninger (EU er borte, FN er avskaffet osv).  
 

Bosettingsmønstre 
De rike har bosatte seg i skjermede områder i og rundt de viktigste byene i Norge 
(Oslo, Kongsberg og Tromsø). Middelklassen bor hovedsakelig i høyhus i byer eller 
rekkehus i forstedene. De mange fattige bor i humanitært drevne blokker, 
institusjonsbygg eller flyktningleirer. Mange bor med storfamilier på småbruk rundt 
de store gårdene som er eid og drevet av grossister som Orkla og Norgesgruppen. På 
Hadeland bor folk stadig tettere i tettstedene. Harestua, Grua og Roa eies og drives 
i hovedsak av Norges Røde Kors og Sanitetskvinnene.  
 

Teknologi 
Big-data, robotisering, autonome kjøretøy... den teknologiske utviklingen har vært 
gedigen. De rike selskapene har sponset vitenskapsmiljøene med milliarder av kroner 
for å vinne teknologikappløpene innenfor sine områder. Olje- og gass-aktørene har 
vært spesielt sterke og drivende for utviklingen. Teknologien er tatt i bruk av de 
virksomheter og privatpersoner som har råd til det. Selvkjørende banesystemer er 
laget mellom de rike bydelene og de velstående virksomhetene. De fleste går, sykler 
eller kjører eldre el- eller bensinbiler på de kollektiv-eide vegene og skinnegående 
strekningene. Gjøvikbanen ble kjøpt av Norges Røde Kors i 2035, og er stort sett i 
bruk til å frakte flyktninger og humanitær hjelp.  
   

Økonomisk vekst 
AS Norge går stadig litt bedre enn før. Norge ligger i forkant med hensyn til teknologi 
og innovasjon på en rekke områder. Private selskaper har betydelig eksport til de 
rikeste delene av verden. Det offentlige Norge er svakt og fattig, mens de frivillige 
og humanitære organisasjonene står sterkere enn aldri før.  
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5.4 Scenario 3: Nærhet og deling i lokalsamfunnet 
 
Nærhet og deling i lokalsamfunnet er summen av de åtte faktorene som er beskrevet 
nedenfor. Beskrivelsene gir en retning for utviklingen, men sier selvsagt ikke alt. Det 
er lov å legge til mer, men innen rammen av det sannsynlige for dette scenarioet.  

 
0-utslipp 
Det økonomiske systemet som vi kjente fra slutten av 1800-, hele 1900- og tidlig 
2000-tallet kollapset fullstendig i 2031. Effektene av at finans- og børsinstitusjonene 
raste sammen har paradoksalt nok vært ekstremt gode for klima og miljø. Samfunnet 
produserer og forbruker betydelig mindre og folk og gods forflyttes ikke på bil og 
bane som før. Utslippene er minimale både globalt og lokalt.   

 
Offentlig styring 
Umiddelbart etter den økonomiske kollapsen i 2031 pøste Regjeringen ut 
oljefondmilliarder, men til svært kortvarig nytte. Flotte nye veger og 
jernbanestrekninger står nærmest tomme fordi det ikke er behov for dem. De 
femårige statsbudsjettene (innført i 2035) har strenge prioriteringer for vedlikehold 
og nye investeringer. Skatteinntektene til kommuner og stat er kraftig redusert fordi 
det offentlige ikke lenger har kontroll med produksjon, kjøp og salg. Forsøkene på å 
få toll-, moms- og andre skatteinntekter fra de nye teknologiske delingssystemene 
har ikke ført fram.  

 
Befolkningsutviklingen 
Folketallet i Norge har vokst noe. Som følge av den globale økonomiske krisen flyktet 
mange til jord- og skogteiger over hele landet i håp om å være sjølberget. 
Forflytningene til de rike landene i Asia, som Kina og Japan, var mindre fra Norge 
enn mange andre europeiske land. Stengte landegrenser i øst satte også en effektiv 
stopper for drømmen om å få ta del i et samfunn der alle har litt, men ikke alt. I 
Lunner kommune bor det nå ca 21 500 personer.  

 
Arbeidsplasser lokalt 
Direktehandel mellom to aktører (og ikke via finansinstitusjoner) har medført en 
ekstrem oppblomstring av små bedrifter og enkeltpersonsforetak/privat drift. Global 
handel med droner og 3D-printing har redusert behovet for tradisjonell transport. 
Grua og Roa er i det moderne delingssamfunnet like sentralt som Oslo. Folk jobber 
der de bor eller nær eventuelle råvarer.  
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Oljeproduksjon 
Oljeproduksjonen ble stoppet i 2028 som følge av internasjonale avtaler og politiske 
føringer og valg. Den grønne veksten som skulle gitt Norge nye solide økonomiske 
vekstområder, tok aldri av. Stansen av olje- og gassutvinning fikk store følger for 
samfunnslivet på Vestlandet, i Nord-Norge og i Oslo-området.  

 
Bosettingsmønstre 
Etter krakket i 2031 ble det attraktivt å bosette seg i landsbyer på bygdene. Tomme 
næringsparker og forretningslokaler ble tilholdssted for kriminelle grupperinger, noe 
som gjorde de store byene utrygge. I kollektivene på Harestua, Grua, Roa - og så 
mange andre steder både i Lunner og landet for øvrig - fikk folk den nærhet, omsorg, 
trygghet og de trengte. Og tjenester kunne de dele med hverandre og folk fra resten 
av verden.  

 

Teknologi 
Utviklingen av teknologiske systemer for direktehandel har vært stor. Det begynte 
med «kjøp, salg og bytte» på Facebook på 2010-tallet. Nå kan den enkelte bruke en 
rekke systemer som er tilpasset vare og marked. Elbilene kom og ble, men veksten 
har vært mindre enn forventet. Med lavere vekst i trafikken enn forventet, har heller 
ikke det offentlige hatt verken penger eller behov for å innføre ny smart-teknologi i 
veger og på baner. Gode IKT-systemer har fremmet både hjemmearbeidsplasser og 
virtuelle møteplasser. Dronetjenester brukes av de fleste. Hyperloop-prosjekter er 
satt på vent.  

 

Økonomisk vekst 
Verdenskrakket i 2031 førte til sammenbrudd i en rekke næringer som børs, finans, 
bygg og varehandel. Etter tidligere finanskriser har virksomhetene gradvis bygget 
seg opp igjen, men det skjedde ikke denne gangen. Hovedårsaken var teknologiske 
systemer som har gjort og gjør direktehandel mellom to parter sikkert og effektivt. 
Pengeflytterne trengs ikke lenger. Grossistene er også overflødige. Folk handler 
direkte med hverandre og bytte er mer vanlig enn kjøp. Økonomene har mistet mye 
av kontrollen. BNP er avløst av TGOP - trivsel, glede og omsorgsprodukt. 
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Svar fra oppgave 2. 
 

Scenario 1: Nullutslippssamfunnet 

2 grupper jobbet med scenario 1 om nullutslippssamfunnet. Gruppene gikk «med» 
scenarioet og fylte på med momenter fra Lunnersamfunnet i 2050, basert på 
drivkreftene som ble presentert i scenarioet. Vi kan blant annet oppsummere 
diskusjonene i følgende stikkord: 

 

 

 

Nullutslippsamfunnet har i 2050 hatt stor betydning for Lunner. Det offentlige 
legger har i større grad tatt en rolle som tilrettelegger. Vi satser fortsatt i 
tettstedene og samfunnet har vært gjennom en sentralisering. En sentralisert 
bosetting er mer kostnadseffektivt og i Lunner har storfamiliene kommet tilbake. 
Det ser vi blant annet gjennom at selvforsyningsgraden har økt og kollektivt 
jordbruk er populært. Vern av jord og natur står høyt. 
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Teknologien gir folk i Lunner mer frihet. Vi har mer fritid og jobber hjemmefra. 
Privathusstandene benytter seg i stor grad av solenergi, men vi er ennå ikke helt 
utslippsfrie. Alt av nye hus som blir bygd i Lunner er imidlertid klimanøytrale. 
Privatbilismen er ikke borte ennå, men det fossile brennstoffet er borte for lengst. 
Det er i større grad en kultur for bildeling og kollektive/selvkjørende løsninger. 

I planleggingen har fokuset beveget seg vekk fra målet om stadig vekst og det 
endrede fokuset har gjort at vi er blitt Nordens beste oppvekstkommune!  
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Scenario 2: Vitenskap og høyteknologi samfunnet 

1 gruppe jobbet med scenario 2 om vitenskaps- og høyteknologisamfunnet. 
Gruppen fylte på med Lunner-momenter, hvor blant annet følgende stikkord kom 
frem: 

 

 

Det ble poengtert at ikke alle ønsket seg et slik samfunn. En del av Lunner-
momentene som kom frem var at Lunner allmenning i 2050 har kjøpt opp mange av 
gårdene i kommunen og sørger for maten til kommunens innbyggere. I tillegg har 
Lunner gått i front og kommet langt innen 3D printing – alle nye hus printes nå i 
lokal tremasse.  

Det offentliges rolle er marginalisert i 2050, og de eldre samles nå i kollektiver som 
de selv har bygget. Det er mye mer fokus på kollektivitet og samling rundt 
knutepunktene. På bakgrunn av dette kjøpes nå pleietjenester av Røde kors. 
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Scenario 3: Nærhet og deling i lokalsamfunnet 

2 grupper jobbet med scenario 3 om nærhet og deling i lokalsamfunnet, og 
resultatene var veldig like. Gruppene gikk «med» scenarioet og fylte på med 
Lunner-momenter, hvor blant annet følgende stikkord kom frem: 

 

 
 
I likhet med scenario 2, er den offentlige styringen minsket, og det offentlige har 
færre arbeidsoppgaver (barnehage, omsorgsboliger etc.). Næringslivet, bestående 
av små bedrifter og gründere blomstrer imidlertid. Satsingen på frivilligheten i 
Lunner på 2010-tallet har gjort overgangen til færre offentlige oppgaver lettere for 
Lunner enn for mange andre.  
 
Folk bor nær kollektivknutepunktene, og til tross for at befolkningstallet er mer 
enn doblet har ikke transporten økt. Vi ser mer bildeling og flere jobber 
hjemmefra.  
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Privatøkonomien er imidlertid ikke så god, men dette har gjort at kreativiteten 
blant folk blomstrer. Gjenbrukssamfunnet er et faktum og vi bytter og gjenbruker 
som aldri før. I tillegg lager folk mer selv, og kortreist mat og produkter er alfa 
omega! Jordbruksarealene er dermed også blitt mer og mer viktige, og med flere 
småbruk har grendene blomstret opp.  
 

Oppsummert har drivkreftene i dette scenarioet resultert i et varmt, trygt og godt 
samfunn i Lunner. 
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6 Ønsket framtidsbilde 2050 
 

De tre scenarioene presenterte kommunestyret for ulike variasjoner av de 
drivkreftene som er med å påvirke hvilken retning samfunnet – og Lunner tar. Nå 
var det på tide å komme frem til et ønsket felles fremtidsbilde for Lunner 2050. 

Kommunestyret ble bedt om å prioritere de viktigste momentene som må være 
med inn i ønsket fremtidsbilde i Lunnersamfunnet 2050. Det skulle vises ved å 
tegne såkalte stjernediagrammer. Stjernediagrammene viser hvordan gruppene har 
sett for seg og ønsker at de ulike drivkreftene skal slå ut, for Lunner kommuners 
beste utvikling. Metoden synliggjør hvordan utslag i en drivkraft, kan påvirke andre 
områder.  
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Det var noe ulikheter i gruppenes diagrammer, men også flere likheter. 
Oppsummert kan vi si kommunestyret kom frem til følgende scenario: 

Nullutslipp:  De fleste gruppene ser for seg en stor endring fra dagens 
situasjon. I 2050 har en økt satsing for å få til målet om 
0 utslipp har fungert. Privatbilismen eksisterer fortsatt, 
fordi folk setter pris på friheten, men den er nullutslipp 
og ettersom folk jobber hjemme er transportbehovet 
mindre. Resirkulering- og gjenbrukssamfunnet står høyt. 

Økonomisk vekst:  Økonomisk vekst og vekst i befolkning. Lokal 
verdiskaping.  

Befolkningsutvikling:  Kontrollert og styrt vekst, i den forstand at vi må sikre 
gode løsninger for innbyggerne. Det må bli lettere å bo 
og jobbe i Lunner og da må en ha gode løsninger for 
barnehage, skole osv. Det må etableres gode 
kollektivløsninger østover og vestover. Fortettingen har 
hovedsakelig skjedd sør i bygda. 

Bosettingsmønster: Vi må akseptere forskjellige bosettingsmål og –mønster 
for forskjellige deler av kommunen. Fortetting i sør og 
blomstring i nord.  

Teknologi:  Alle er enige om at teknologi er en kritisk suksessfaktor. 
Velferdsteknologi og annen teknologi gjør det enklere for 
befolkningen å løse sine utfordringer og digitale 
løsninger for det offentlige gjør kommunen mer 
tilgjengelig. Det er viktig å ha kontroll på utviklingen.  

Offentlig styring:  Noen ønsker svakere offentlig styring, noen ønsker 
sterkere – men man må ha en balanse. Grunnleggende 
ønsker alle en frihet, men ha forståelse for at det må til 
noen regler. Det offentlige har en tilretteleggerfunksjon, 
men holder fokus på å være en aktiv aktør i å styre 
samfunnsutviklingen. 

Oljeproduksjon:  Ønsker ikke mer produksjon enn i dag. Vi har gått over til 
lavutslippssamfunnet. 

Arbeidsplasser lokalt:  Det er vekst i lokale arbeidsplasser, som har 
sammenheng med det blomstrende livet i kommunen. 
Flere jobber også hjemmefra.  
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7 Ønsket felles framtidsbilde 
 
I neste oppgave ble kommunestyret utfordret til å tegne et ønsket framtidsbilde 
for Lunner på kartet.  
 
Oppgaven var å tegne utviklingen på kartet over Lunner for: 

- Befolkning 
- Bosetting 
- Arbeidsplasser 
- Infrastruktur, med vekt på veg og bane 
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Oppgaven engasjerte – det var en morsom oppgave med oppsiktsvekkende like kart 
som endte på bordet. 
 
Her kunne vi begynne å se konturene av samfunnet kommunestyret ser for seg i 
2050. Tematikken ble mer fysisk, men på den måten fikk kommunestyret tenke litt 
på hvordan målene de setter seg i samfunnsdelen, henger sammen med hvordan vi 
fysisk bor, beveger oss og arbeider i framtiden. 
 
Det viser seg at enigheten omkring tettstedsutviklingen i Lunner fortsatt er det – vi 
fortsetter utviklingen i tettstedene Harestua, Grua og Roa. Vi både bor og jobber i 
tettstedene. 
 
Måten vi beveger oss på er via jernbane – og det var interessant at alle grupper 
unntatt en var opptatt av forbindelsen øst-vest, og ikke kun Riksvei 4. 
Tilknytningen mot Gardermoen vil forbli viktig i framtiden, men nærheten må 
utnyttes bedre.  
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8 Hvordan når vi frem til det felles ønskede framtidsbildet? 
 

Så var vi ved dagens siste oppgave. Ønsket felles framtidsbilde er et mål, kanskje 
til og med en visjon. Hva må til for å komme dit? 
 
Kommunestyret fikk to spørsmål de skulle diskutere: 
 

1. Hvilke grep har vi allerede tatt av kommunen som er forenlige med et 
ønsket felles framtidsbilde? 
 

2. Hvilke strategiske grep må, kan eller bør vi ta allerede nå i denne 12-års 
perioden, for å komme oss dit vi ønsker? 
 

 Hvilke aktører kan vi påvirke for at utviklingen styres i riktig 
retning, og hvordan? 
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Svar fra oppgave 5.  
 

Spørsmål: Hvilke grep har vi allerede tatt av kommunen som er forenlige med et 
ønsket felles framtidsbilde? 

- Mye er allerede tilrettelagt i planverket – vi må «bare» følge det opp 
- Vi har definert tettstedene og hvor vi ønsker sentrumsutvikling - Harestua og 

Roa 
- Arealplanene bygger opp om det vi har planlagt ifht. sentrumsutvikling 

/fortetting 
- Vi har benyttet oss av Osloregionen som drahjelp 
- Tatt valg om fjern- og biovarme/solcelle 
- Aktive pådrivere for gjøvikbanen 
- Digitaliseringsstrategi 

- Nye LOS/omsorgsboliger 
- Delvis tilrettelagt for barnehage og eldreomsorg i framtida 

 
 

Spørsmål: Hvilke strategiske grep må, kan eller bør vi ta allerede nå i denne 12-års 
perioden, for å komme oss dit vi ønsker? 

- Utvikle samarbeidet med frivilligheten 
- Avklare skolestruktur 

- Tørre å ta upopulære avgjørelser 
- Spisse planverket vårt 
- Skape nye arenaer for innbyggerdialog 
- Legge til rette for gode sosiale møteplasser 

- Satse på næringsutvikling ved å klargjøre områder for tilstrekkelig utvikling – 
Legger til rette for raskere utvikling 

- Barnehagesituasjon må avklares 
- Legge kommunale tjenester til sentrumsområdene 
- Påvirke for å få utviklet Rv4 

- Grep knyttet til teknologi  
- Utvikle kommunen som fritidsdestinasjon 
- Legge til rette for aktiviteter som tiltrekker seg mennesker (I gåavstand, 

utnytte veikrysset Rv4/E16) 
- «Harestua landsby» 

- Roa – «Porten til Hadeland» 
- Hadelandsmat 
- Kommunisere på en god måte for å skape forståelse for ulike prioriteringer.  
- Sørge for en kortere avstand mellom administrasjon, politikere og 

innbyggere 
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Spørsmål: Hvilke aktører kan en påvirke for at utviklingen styres i riktig retning? 

- Grunneiere av de ulike næringsområder 
- BaneNor 

- Flytoget 
- Statens vegvesen 
- Fylkeskommunen 
- Lunner patrioter 

- Større private investorer 
- Andre samarbeidende kommuner  
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9 Veien videre 
 

Gjennom denne dagen dannet vi oss et felles bilde av hvordan vi ønsker at Lunner 
skal være i 2050. Vi har diskutert og reflektert rundt hvordan fremtiden blir og 
hvor usikkert det er. I tillegg har et viktig moment vært hvordan vi påvirkes av 
disse endringene som vil skje, og følgelig hvordan vi på best mulig måte kan styre 
utviklingen for Lunner kommune. 

Dagen var preget av gode diskusjoner og en lett stemning. Enigheten om hvor vi er 
i dag, gir en god inngang til å diskutere fremtidige utfordringer og utviklingsveier. 
Det er imidlertid viktig å understreke viktigheten av en god prosess. Medvirkning 
skaper eierskap til planen både hos befolkningen, politikere og i administrasjonen. 
Det er et mål i prosessen å inkludere viktige aktører, inkludert lag, foreninger, 
næringsliv osv. Kommuneplanens samfunnsdel handler om Lunnersamfunnet som 
helhet. Som Ordfører Harald Tyrdal sa i innledningen til seminaret; «Et godt 
lokalsamfunn kan ikke «vedtas» - vi må alle ta et ansvar for det». 

 

I revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel er første stopp på veien videre å 
fastsette et planprogram for arbeidet. Forslaget til planprogram skal behandles og 
legges ut på høring så fort som mulig. Høringsperioden er i 6 uker og deretter må 
planprogrammet vedtas. Arbeidet med planen vil også foregå under 
høringsperioden.  

Hoveddelen av arbeidet med revisjonen vil foregå høsten 2018. I tillegg skal 
arealdelens bestemmelser og retningslinjer revideres. 

En grov fremdriftsplan vil se noenlunde slik ut: 

Milepel Tidspunkt 

Planprogram Vedtak i juni 2018 

Temadager i komiteene Mai og/eller september 2018 

Gjennomføring av eventuelle utredninger  Mai-September 2018 

Medvirkningsprosesser Juni-oktober 2018 

Ferdigstillelse av planforslag Juli-November 2018 
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Førstegangsbehandling og offentlig 
ettersyn 

November 2018 

Høringsperiode 6 uker 

Andregangsbehandling Jan 2019 

Sluttbehandling og vedtak Mars/april 2019 

 

Fremdriftsplanen er foreløpig og kan bli gjenstand for endringer. Detaljert plan for 
medvirkning vil bli lagt frem i forslag til planprogram. 

Den politiske og administrative organiseringen vil se slik ut: 

 

 

 

Kommunestyret 
Oppdragsgiver 

Formannskapet 
Styringsgruppe 

Rådmann 
m/ledergruppe 

Prosjektleder 
Samfunnsplanlegger, 

Samfunn og miljø 

Arbeidsgruppe 
 

Skal nedsettes 
 


