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1 Om planstrategien
Planstrategien er en gjennomgang av kommunens planer, samt en drøfting av hvorvidt eksisterende
planer skal rulleres og om nye skal utarbeides, og hvordan kommunen skal jobbe med planleggingen,
jf. Plan‐ og bygningslovens § 10‐1.

1.1 Plansystemet i Lunner kommune
I 2020 gjennomføres det en betydelig endring av plansystemet i Lunner kommune. I forrige
valgperiode hadde Lunner kommune en struktur med kommuneplanens samfunnsdel,
kommuneplanens arealdel, seks kommunedelplaner og en rekke temaplaner/fagplaner.
Kommunedelplanene inneholdt en handlingsdel, i samsvar med plan og bygningsloven, som skulle
rulleres årlig.
I denne valgperioden skal Lunner kommune ha en direkte kobling mellom kommuneplanens
samfunnsdel og økonomiplanen/handlingsdelen. Dette medfører at kommunen ikke kan ha
sektorvise kommunedelplaner med egen handlingsdel. Kommunedelplanene mister dermed status
som kommunedelplaner, jf. PBL §11‐2. Dette medfører en forenkling i formkrav for utarbeiding av
eventuelle sektorplaner.
Selv om sektorplanene mister handlingsdelen er det likevel behov for samhandling mellom
kommunestyret og administrasjonen om de ulike sektorene. Dette skal løses ved å lage sektorvise
strategier, som speiler og svarer opp kommuneplanens samfunnsdel. Sektorene kan i tillegg utvikle
egne mål og strategier, som bygger på og er strukturert innenfor FNs bærekraftmål. Strategiene bør
evalueres og rulleres en gang per valgperiode, etter en eventuell rullering av samfunnsdelen.
Kommuneplanens samfunnsdel skal være kommunens viktigste styringsdokument. For at dette skal
lykkes må samfunnsdelen benyttes aktivt i underordnede planer. I tillegg bør hver sektor vurdere
behovet for å operasjonalisere samfunnsdelen gjennom sektorvise strategier. Samfunnsdelen skal
både trekke opp de lange linjene og gi føringer for økonomiplanen i valgperioden, som reflekterer
det nye kommunestyrets politikk.
Beredskapsplaner og Helhetlig ROS er viktige deler av plansystemet. Beredskapsplaner og Helhetlig
ROS skal ligge til grunn for planlegging i Lunner kommune.
Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt,
herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. I forbindelse med
planstrategien er det etablert en tverrfaglig sammensatt folkehelsegruppe. Med utgangspunkt i
folkehelsegruppa er det vedlagt en egen oversikt over viktige indikatorer for folkehelsa, jf.
Folkehelseloven §§ 5‐6, i tillegg til folkehelseprofilen for Lunner kommune. Folkehelse skal vurderes i
alle planer. Indikatorene i folkehelseoversikten fra Helseoversiktsgruppen, og folhehelseprofilen fra
FHI, skal hensyntas ved revisjon av kommuneplanens arealdel og øvrig planarbeid i Lunner
kommune. Indikatorer som fremkommer i dokumentet «Vi i Viken» skal benyttes som del av
kunnskapsgrunnlaget i planarbeid i Lunner kommune.
I planarbeid skal temaer knyttet til flykninger og integrering vurdres.

1.2 Plandokumenter
Lunner kommune skal utforme planer med et tydelig og kortfattet innhold. Vi skal bruke klart språk
slik at planinnholdet er lett tilgjengelig og forståelig. Alle gjeldende planer skal ligge oppdatert og lett
tilgjengelig på kommunens nettsider. Beredskapsplaner kan være av sensitiv art, og er ikke offentlige
dokumenter.
For alle planer skal det gjøres en selvstendig vurdering av tidshorisonten for planen, og hvorvidt
planen skal rulleres eller revideres. Tradisjonelt har standarden for varighet vært «til samme
tidspunkt i neste kommunestyreperiode.» Begrunnelsen for dette er at nye kommunestyrer skal få
anledning til å gjøre seg kjent med og eventuelt stadfeste planen. Rullering av en plan innebærer at
planen beholder hovedtrekkene, og at det ikke skal utføres en omfattende planprosess. En revisjon
av planen er en mer omfattende endring av planen.
Det finnes flere plantyper: strategier, temaplaner, fagplaner og handlingsplaner. I tillegg er det mulig
å lage meldinger og utredninger.
Strategier konkretiserer kommuneplanens samfunnsdel, beskriver et klart formål,
utfordringsbeskrivelse og inneholder satsingsområder, veivalg og strategier. Det er ingen tiltak i en
strategi.

Temaplaner har et klart formål, utfordringsbeskrivelse og mål. En temaplan kan inneholde
satsingsområder og strategier, og skal inneholde tiltak. Tiltakene må ivaretas i
økonomiplan/handlingsdel.
Handlingsplaner inneholder tiltak for oppfølging av vedtatt plan eller strategi.
Fagplaner skal bygge på overordnede strategier, og inneholder mål og tiltak innenfor de enkelte
tjenesteområdene.
En melding er et rent kunnskapsgrunnlag eller faktadokument, tilsvarende en utredning. Meldinger
og utredninger har ikke tiltak, mål eller strategier, men kan belyse konsekvenser og ulike veivalg.

1.3 Målstruktur
Lunner kommune har valgt å bygge den nye kommuneplanens samfunnsdel på FNs bærekraftmål.
Hovedmålene innenfor FNs bærekraftmål henger på toppen av kommunens målhierarki.

Lunner kommune har valgt å legge spesielt fokus på noen utvalgte bærekraftmål for å utvikle egne
mål for kommunen.

3. God helse
4. God utdanning
8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
9. Innovasjon og infrastruktur
10. Mindre ulikhet
11. Bærekraftige byer og samfunn
12. Ansvarlig forbruk og produksjon
13. Stoppe klimaforandringene
15. Liv på land
17. Samarbeid for å nå målene

Ved rullering av kommunale planer skal lokale mål og strategier struktureres innenfor FNs
bærekraftmål.

1.4 Regionale‐ og nasjonale føringer
Regjeringen legger i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vekt på at
vi står overfor fire store utfordringer: Å skape et bærekraftig velferdssamfunn; Å skape et
økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en
forsvarlig ressursforvaltning; Å skape et sosialt bærekraftig samfunn; Å skape et trygt
samfunn for alle. Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet
seg til, skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i
Norge. Det er derfor viktig at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns‐ og
arealplanleggingen.
Regjeringen påpeker at kommunal planlegging er viktig for å få fram felles
kunnskapsgrunnlag og peke ut felles retning for samfunnsutviklingen. Kommuneplanens
samfunnsdel gir retning til lokalsamfunnsutviklingen, mens konkretisering av planene skjer
gjennom god kobling mellom planenes handlingsdel og økonomiplanleggingen.
Viktige regionale‐ og nasjonale føringer for Lunner kommune er:




Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023
Fylkesmannens forventningsbrev for 2019, Fylkesmannen i Oslo og Viken
Kunnskapsgrunnlag regional planstrategi Viken ‐ Vi i Viken

2 Utviklingstrekk
Fylkestillhørighet
Lunner har valgt å bytte fylke til Viken. Det har flere konsekvenser og innebærer retningsvalg for
kommunen. Et av disse er framtiden til det regionale samarbeidet på Hadeland. I dag samarbeider de
tre Hadelandskommunene i et felles interkommunalt politisk råd. Framtidig regionalt samarbeid på
Hadeland er avhengig av politisk forankring. Lunner kommune skal samarbeide med de andre
Hadelandskommunene og regionrådet for å klargjøre retningen for samarbeidet mellom
Hadelandskommunene. Lunner kommune må også vurdere andre regionale samarbeid innenfor
Viken.

Kommuneøkonomi
Lunner kommune er i en utfordrende økonomisk situasjon. Kommunen har hatt negativt netto
driftsresultat i flere år, høy gjeld og disposisjonsfond under minstemålet. Kommunen jobber aktivt
for å bedre den økonomiske situasjonen, men det er et langsiktig arbeid å komme innenfor de
økonomiske målområdene.

Måltall

Status budsjett
2020
2019
‐0,6 %
‐0,8 %

Status regnskap
2018
2017
‐1,1 %
1,8 %

Netto
driftsresultat

Mellom 1,75 % og 5 % av
driftsinntektene

Gjeldsnivå

Under 75 % av
driftsinntektene

126,2 %

128,4 %

90,2 %

74,6 %

Disposisjonsfond Minst 5 % av
driftsinntektene

2,1 %

2,5 %

6,3 %

8,5 %

*Hentet fra økonomiplan 2020 ‐ 2023

Demografisk utvikling
I tillegg til den utfordrende økonomiske situasjonen vil den forventede demografiske utviklingen
kreve omstillinger i kommunen. Lunner kommune er i ferd med å få en større andel eldre i
kommunen, og andelen eldre vil bli mer markant i årene som kommer.

Figur 1

viser forventede demografiutgifter fra inneværende år ihht TBU sin beregningsmetode og akkumulerte verdier for
neste 10års‐periode.

*Hentet fra Framsikt, prognosemodul

Økte utgifter til eldre er en forventet utvikling. Samtidig viser beregningene at vi i Lunner kommune
vil kunne forvente lavere utgifter til barn og unge, hovedsakelig på grunn av lavere barnetall.

Befolkningsutvikling
Vekst i befolkningen har vært et viktig mål i Lunner kommune. Det tilrettelegges for befolkningsvekst
ved å klargjøre nye boligområder for utbygging.

Figur 2

Kvartalsvis befolkningsutvikling (SSB 2019, tabell 01222)

Befolkningsutviklingen i Lunner kommune har flatet ut de siste 5 – 6 årene. Kommunen har hatt et
relativt stabilt fødselsoverskudd, og befolkningsnedgangen de siste 3 årene har vært drevet av netto
utflytting.

Figur 3

Utvikling i antall boliger (SSB 2019, tabell 06265)

I gjennomsnitt er det årlig etablert 38 nye boliger i kommunen de siste 10 årene. Til tross for at antall
boliger i kommunen har økt, har vi en nedgang i befolkningen. Forklaringen på denne ulikheten er at
en aldrende befolkning binder opp boligmassen i kommunen. Eldre husholdninger har i gjennomsnitt
færre medlemmer, selv om den ofte blir boende i det samme huset. Dette betyr at man må øke

byggetakten om man skal oppnå befolkningsvekst. Denne situasjonen vil trolig gjelde forbi 2040, når
andelen eldre når ett toppunkt.

Figur 4

Planlagte boenheter i Lunner kommune, fordelt på valgkrets

*Sannsynnlighetsvurdert planreserve basert på kommuneplan og ferdig regulerte områder
Det kan ta tid å realisere planreservene i kommunen. Det er planlagt flest boliger sør i kommunen,
hvor den største utviklingen vil komme på Harestua. I gjennomsnitt bor det i Lunner i 2019 rundt 2,8
personer per boenhet. Ved realisering av planreserven kan det bety en økning i befolkning på 5400
personer. Dette er høyere enn SSBs prognoser for befolkningsutvikling i Lunner, som anslår en
befolkningsvekst i Lunner på 1400 personer de neste 20 årene. Dersom planreserven skal realiseres i
løpet av 30 år, må det i gjennomsnitt bygges 64 boenheter i året. Dette er vesentlig høyere enn hva vi
har klart de siste 10 årene.

Klima
Det er bred enighet om at det å løse klima‐ og energiutfordringene er blant de største oppgavene vi
står overfor i vår tid. Klima og energi påvirker menneskehetens helse, livsgrunnlag og verdiskaping.
Det anslås at rundt 20 % av de nasjonale utslippene av klimagasser kan knyttes til kommunale
virkemidler og tiltak. Det er særlig utslippene i ikke‐kvotepliktige sektor kommuner har en mulighet til
å påvirke. Det omfatter blant annet utslippene fra transport, landbruk, energibruk i bygg,
avfallsbehandling og energiforsyning. Transport er sammensatt av både gjennomgangstrafikk og
lokaltrafikk i kommunen, hvor endringer i trafikkvolum og utslipp er et langsiktig arbeid. Kommunens
handlingsrom ligger i langsiktig arealplanlegging og tilrettelegging for bruk av el. biler.

Figur 5

Klimautslipp i Lunner kommune, i tonn CO2 ekvivalenter (Miljødirektoratet 2020)

Kommunen har jobbet for å redusere klimagassutslipp fra egne bygg og anlegg gjennom store
investeringer i Enøk‐tiltak og økt bruk av fornybar energi. Kommunen har vært pådriver for at både
egne og andres bygg har benyttet tre som bygningsmateriale til erstatning for stål og betong (eks:
Harestua Arena, leilighetsblokker på Harestua). Kommunen har også redusert noe utslipp fra egen
bilpark. Det er likevel langt igjen for å nå Lunner kommune sin andel av nasjonale klimamål.

3 Planer og planbehov i Lunner kommune
3.1 Kommuneplanens samfunnsdel
Lunner kommune har i løpet av 2018 – 2019 jobbet med ny samfunnsdel til kommuneplanen. Denne
sluttbehandles av kommunestyret våren 2020. Det legges ikke opp til ytterligere rullering/revisjon av
kommuneplanens samfunnsdel i denne valgperioden, men det skal forberedes rullering av planen i
siste halvår av valgperioden.

3.2 Kommuneplanens arealdel
Arealdelen skal revideres i denne valgperioden. Revisjonen skal bygge på samfunnsdelen. Det skal
utarbeides et eget planprogram for revisjonen, som skal inkludere vurderinger av prosess, framdrift,
medvirkning, behov for utredninger, eksisterende urealiserte områder i kommuneplanen og nye
innspill. Vi skal i forbindelse med planprogrammet spesielt vurdere behovet for overvannsplan for
kommunen, behovet for kommunal veileder for overvann, veivalg mht. hytter, og silingskriterier for
rullering av arealdelen.
Lunner kommune skal bla. vurdere behovet for kartlegging av naturverdier for eventuelle nye
områder som spilles inn i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel.

3.3 Økonomiplan/handlingsdel
Økonomiplanen skal vise hvordan satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel følges opp.
Sektorene skal i økonomiplanen redegjøre for hvordan satsingsområder i samfunnsdelen følges opp.
For å sikre politisk medvirkning tidlig i budsjettprosessen skal det i første tertial gjennomføres
arbeidsmøter om sektorene i de relevante utvalgene, med formål å gi innsikt i sektorvise
problemstillinger og starte arbeid med tiltak inn mot økonomiplanarbeidet.
Det skal årlig utarbeides en økonomi/KOSTRA‐analyse til formannskapets plan og strategidager.
Klima‐ og energiplanen videreføres og operasjonaliseres gjennom klimabudsjett og klimaregnskap,
som skal utarbeides årlig.

3.4 Strategier
De gjeldende kommunedelplanene har gyldighet i tidsrommet 2017 – 2020. Med bakgrunn i
endringene i plansystemet opphører kommunedelplanene som kommunedelplaner ihht. plan og
bygningsloven. Flere temaer, som inngikk i kommunedelplanene, er også omtalt i andre
temaplaner/fagplaner. Det må vurderes hvorvidt temaer med egne temaplaner må belyses i de
sektorvise strategiene.
Formålet med de sektorvise strategiene er å detaljere og følge opp kommuneplanens samfunnsdel,
og sikre politisk medvirkning innenfor sektorene. Sektorene skal vurdere behovet for fagplaner
løpende.

Helse og mestring
Området Helse og mestring har hatt en egen kommunedelplan som beskriver området. I tillegg
inkluderer området flere temaplaner/fagplaner. Det er behov for en strategi for området Helse og

mestring. Det bør vurderes hvilke av de underliggende planene som kan innarbeides i denne
strategien, for eksempel Demensplan.

Oppvekst, kultur og frivillighet
Det har vært to kommunedelplaner innenfor oppvekst og kultur: Oppvekst, og Kultur og frivillighet.
Det skal utarbeides en strategi for oppvekstområdet. Kultur og frivillighet videreføres som egene
separate temaplaner. Kultur og frivillighet er områder hvor Lunner kommune deltar i et
interkommunalt samarbeid, med Gran som vertskommune. Oppvekstområdet inkluderer også
flyktningetjenesten og voksenopplæringen, som begge er del av interkommunale samarbeid, hvor
Lunner er vertskommune.
Prioritert handlingsplan for idrett og friluftsliv innarbeides som del av temaplan for kultur. Temaplan
for kultur skal også beskrive satsingsområder og strategier, samt inneholde tiltak som skal ivaretas i
økonomiplan/handlingsdel.

Strategi og samfunn
Området Strategi og samfunn inkluderte tre kommunedelplaner i forrige valgperiode,
samfunnsutvikling, Klima, infrastruktur, miljø og eiendom (KIME) og kommuneorganisasjon.
Kommunedelplanen «Samfunnsutvikling» er i stor grad dekket opp av kommuneplanens
samfunnsdel, Landbruksplan for Hadeland, Strategisk næringsplan, Boligpolitisk handlingsplan og
ROS. Det er ikke behov for å videreføre denne planen.
Kommunedelplan KIME dekker områdene Klima, infrastruktur, miljø og eiendom. Områdene Klima og
miljø er godt dekket av klima‐ og energiplan. Det er behov for en egen strategi for eiendom og
infrastruktur.
Kommunedelplanen kommuneorganisasjon inkluderte temaer som: kommunen som
demokratiarena, arbeidsgiverpolitikk, Lea’n i Lunner og inkluderende arbeidsliv. Kommunen som
demokratiarena er dekket opp av kommuneplanens samfunnsdel, bla. gjennom FN17. Det er ikke
behov for å videreføre denne kommunedelplanen, men det er behov for en egen
arbeidsgiverstrategi.
Det skal utarbeides ny arbeidsgiverstrategi for Lunner, som inkluderer IA‐avtalen og lønnspolitisk
plan. Arbeidsgiverstrategien skal også beskrive arbeidsgiverpolitikk mht. livsfaser.
Lunner kommune har en digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsstrategien ble revidert i 2019.
Digitalisering er et område man kan forvente store endringer over relativt få år, og selv om
digitaliseringsstrategien er en del av et langsiktig arbeid bør den rulleres/revideres ved behov.

3.5 Temaplaner
Klima‐ og energiplan for Lunner kommune
Planen har gyldighet fra 2018 til 2022, var tidligere vedlagt KIME planen, og har et eget
handlingsprogram. Visjonen i planen er at Lunner kommune skal ha en bærekraftig

samfunnsutvikling, som bidrar til å nå nasjonale klimamål. Planarbeidet ble ledet av felles
klimapådriver for Hadeland, og er likelydende med tilsvarende plan i Gran.
Planen går ut i slutten av valgperioden. Det er tilstrekkelig med en enklere rullering av planen, med
oppdatering av tallgrunnlaget. Eventuell rullering av planen vurderes når kommunen har gjort
erfaringer med klimabudsjett og klimaregnskap.

Kulturminneplan
Planen ble lagt ut på høring og blir sluttbehandlet i inneværende valgperiode. Det er ikke behov for
rullering av planen i denne perioden.

Landbruksplan for Hadeland
Planen har gyldighet fra 2018 til 2026 og er en felles regional plan for Hadeland. Dette er et område
hvor Lunner kommune deltar i et interkommunalt samarbeid, med Gran som vertskommune. Det er
ikke behov for rullering av planen i valgperioden. Siden sittende kommunestyre ikke får anledning til
å stadfeste planen skal den bekjentgjøres på annet vis for relevante utvalg og kommunestyret.

Strategisk næringsplan
Strategisk næringsplan ble sist vedtatt i 2013. Ordningen med etablererveileder er felles med Gran,
som er vertskommune for samarbeidet. Det er behov for revisjon av planen. Dette arbeidet bør
gjennomføres før arbeidet med kommuneplanens arealdel avsluttes. Regionrådet for Hadeland
jobber med en regional næringsstrategi. Strategisk næringsplan kan inngå i en regional
næringsstrategi.

Friluftslivets ferdselsårer
Det ble i 2019 igangsatt en femårig, nasjonal satsing på stier og planer for friluftslivets ferdselsårer.
Det legges opp til en satsing i Viken, med ambisjoner om å få med alle kommunene i løpet av
prosjektperioden (2019‐2023). Det ytes støtte for oppdatering av kartbasene og for å utarbeide en
temaplan. Lunner kommune skal i løpet valgperioden vurdere å utarbeide en slik temaplan, forutsatt
støtte innenfor den nasjonale satsingen.

Arkitekturpolitikk for Lunner kommune
Lunner kommune skal ha en helhetlig arkitekturpolitikk, for å sikre at kommunen får en positiv
utvikling og utbygging. Kommunen har allerede en byggeskikksveileder, utarbeidet i samarbeid med
Gran, Nordre og Søndre Land av Randsfjordmuseet i 2007. Formålet med en arkitekturpolitikk er å
dyrke særegenhetene i Lunner og ha et bevisst forhold til det visuelle uttrykket i kommunen. Et
planarbeid er også en anledning til å ha medvirkning med utbyggere og skape grunnlag for politisk
diskusjon. Arkitekturpolitikken må ikke gjøres juridisk bindende, men kan være til inspirasjon og
veiledning for nye prosjekter. Planen utarbeides i forbindelse med rullering av kommuneplanens
arealdel.

Demensplan
Demensplanen har gyldighet 2016 – 2020. Målet med Demensplan 2020 var å skape et mer
demensvennlig samfunn, som tar vare på og integrerer personer med demens i felleskapet.
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens ble lovpålagt fra januar 2020. Det bør
vurderes om demensplanen kan innarbeides i en strategi for Helse og mestring.

Modige mangfoldige Hadeland
Lunner kommune besluttet i forrige planstrategi å utarbeide en LHBT plan under oppvekstområdet.
Dette resulterte i en felles plan for Hadeland, som går ut i 2021. Lunner kommune skal videreføre en
gjeldende LHBT plan, og vil foreslå en enkel rullering av den regionale planen. Lunner kommune kan
eventuelt vurdere å forlenge varigheten av gjeldende plan.

3.6 Handlingsplaner
Boligpolitisk handlingsplan
Gjeldende Boligpolitisk handlingsplan hadde varighet frem til 2018, men fikk forlenget gyldighet i
politisk sak 16/2019 i påvente revisjon av planen. Planarbeidet har pågått i 2019, og er forventet
sluttført første halvdel av 2020.
Når Boligpolitisk handlingsplan er sluttbehandlet skal det vurderes å utarbeide et boligprogram for
Lunner. Revidert Boligpolitisk handlingsplan er en temaplan. Boligprogrammet blir en handlingsplan.

Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner
Planen har gyldighet fra 2017 til 2020, og er en felles plan for Gran og Lunner. Målet med planen er
at ansatte i Gran og Lunner kommuner skal ha kunnskap om vold og overgrep i nære relasjoner og
vite hvordan man forebygger, avdekker og hjelper den som opplever det. Planen skal rulleres i 2020,
og gis gyldighet til 2024.

Handlingsplan mot hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme
Planen hadde gyldighet fra 2016 – 2019, og må sees i sammenheng med regjeringens handlingsplan
mot radikalisering og voldelig ekstremisme som ble lagt fram i juni 2014. Det skal vurderes lokalt og i
politiråd om planen skal gjennom en enkel rullering og få et nytt gyldighetsrom.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Planen hadde gyldighet 2012 – 2015 og ble innlemmet i folkehelsesatsingen i forrige valgperiode.
Planen revideres slik at den inkluderer alkoholpolitiske retningslinjer og SLT
(kriminalitetsforebyggende arbeid).

3.7 Utredninger og meldinger
Barnehageutredning
Status for barnehagene i Lunner kommune ble beskrevet i politisk sak 158/19. Det ble i samme sak
vedtatt at det skal gjennomføres en barnehageutredning, som skal legges fram for kommunestyret.

Eierskapsmelding
Kommunen skal minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av
kommunestyret selv (KOML §26‐1). Forrige eierskapsmelding ble utarbeidet i 2014. Det er igangsatt
en revisjon av eierskapsmeldingen i 2019, som er forventet sluttført i 2020.

Ungdomsskoleutredning
Det er tatt politisk initiativ til å gjennomføre en utredning om ungdomsskolestruktur i Lunner
kommune.

