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MØTEPROTOKOLL  
 

Kommunestyret 
 
Dato: 21.01.2021 kl 1700-2130 
Sted: Fjernmøte via digital møteplattform, jf. kommuneloven § 11-7 
Arkivsak: 21/00025 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
medlemmer: 

Randi Eek Thorsen (Ap), ordfører 
Pål-Arne Oulie (Sp), varaordfører  
Lars Erik Flatø (Ap) 
Gunn Elisabeth Alm Thoresen (Ap) 
Inger Lise Stieng (Ap)  
Else Randi Kolby (Ap) 
Jan Peter Lyngstad (Ap) 
Vemund Viken (Ap) 
Knut Magnar Lehre (Ap)  
Willy Westhagen (GBL) 
Pål Arne Sangnæs (GBL)  
Roger Nyhus (GBL)  
Morten Hagen (GBL) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL)  
Dag-Kristian Prestkvern (GBL)  
Monica Haugerud Gjefsen (GBL) 
John Olve Johnsen (GBL)  
Maren Raknerud (Sp) 
Anne Marie Grymyr Sterten (Sp) 
Dag Sigurd Syversen Lindheim (Sp) 
Asmund Johnsrud (Sp)  
Harald Westby (H)  
Gunn Seigerud (H)  
Hanne Mathisen (H) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp)  
Liv Kristin Lyngstad (FSVR)  

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Lars-Amund Skari (Sp) 
 

  
Forfall:  Ole Dæhlen (Sp) har permisjon fram til 01.08.2021 
  
Fra administrasjonen: Rådmann Torbjørn Hansen, kommunalsjef helse og omsorg Mette Mosby, 

kommunalsjef familie og velferd Janicke Brechan, kommunalsjef stab og 
støtte Morten Gausen, kommunalsjef barnehage og skole Mona Mikalsen, 
kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas, kvalitetssjef Ellen 
Sagengen, kommunikasjonssjef Kirsten Jåvold Hagen, rådgiver Eli Stigen, 
fagansvarlig IKT Helge Meland 

  
Andre: Andre deltakere fremgår av oversikten temamøte - orienteringer. 
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Protokollfører: Rådgiver Eli Stigen   
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 24.01.2021. 
 
 

SAKSLISTE - VEDTAKSSAK 

1/21 21/00006-2 Forskrift om forebygging av koronasmitte, Gran kommune, Innlandet 

   

 
 

TEMAMØTE - ORIENTERINGER 

 Infrastruktur Rv 4, NTP v/ prosjektleder Odd Johansen, Statens vegvesen  
og regional utviklingsleder Jarle Snekkestad, Gjøvikregionen utvikling  

 Miljørettet helsevern IKS v/ avdelingsingeniør Grethe Hegstad 

 Vannområde Randsfjorden v/ prosjektleder Håvard Lucasen 

 Status Covid 19 v/ kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas  
og Covid-19-koordinator med ansvar for vaksinering Lisa Tolpinrud 

 Etiske retningslinjer for folkevalgte v/ seniorrådgiver Martin Skramstad, KS 

 Vi i Gran - Gran kommunes arbeidsgiverpolitikk og hvordan den kommer til uttrykk  
v/ kvalitetssjef Ellen Sagengen 

 Ordfører og rådmann orienterer 
o Ny rådmann Torbjørn Hansen presenterte seg for kommunestyret 
o Oppstart i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, idéverksted 17.02.2021 

v/ ordfører Randi Eek Thorsen 
o KS Utviklingsprogram for oppvekstsektoren – Absolutt v/ ordfører Randi Eek Thorsen 
o Ordfører Randi Eek Thorsen informerte om at det vil bli i vurdert om møtene i 

formannskapet, planutvalget med videre, i uke 4, skal gjennomføres som fjernmøter i 
stedet for fysiske møter 

 

Temaet Kultur i endring ble utsatt til et senere kommunestyremøte.  
 
 
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen foreslo at utsendt vedtakssak 1/21 ble behandlet etter orienteringen om 
status Covid-19. Kommunestyremøtet ga tilslutning til dette.   
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1/21 Forskrift om forebygging av koronasmitte, Gran kommune, Innlandet 
 
Arkivsak: 21/00006 

Behandlet av Møtedato Saknr 
Kommunestyret 21.01.2021 1/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar forslag til Forskrift om forebygging av koronasmitte i Gran kommune med 
ikrafttredelse 22. 01. 2021, som vedlagt.  
Forskriften trer i kraft straks og gjelder til 29.januar 2021. Samtidig oppheves forskrift 17.desember 
2020 nr. 2863 om forebygging av koronasmitte Gran kommune, Innlandet. 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 21.01.2021: 
 
Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas innledet med en orientering om saken.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Leif Arne Vesteraas 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
John Olve Johnsen (GBL) 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Roger Nyhus (GBL) 
Morten Hagen (GBL) 
Harald Westby (H) 
Ordfører Randi Eek Thorsen (Ap) 
Dag Lindheim (Sp) 
Hanne Mathisen (H) 
 
John Olve Johnsen (GBL) la fram følgende endringsforslag:  
§6 tredje ledd endres til samme ordlyd som dagens forskrift §6 andre ledd: 
"Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 skal opphøre kl. 22.00. Konsum av 
utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette". 
 
Roger Nyhus (GBL) stilte habilitetsspørsmål begrunnet med at han er eier og innehaver i et 
serveringssted i kommunen. Rådmann Torbjørn Hansen ga en habilitetsvurdering og anbefalte at 
representanten ble erklært inhabil jf. fvl § 6, 2. ledd. Ved votering ble Roger Nyhus (GBL) enstemmig 
erklært inhabil, og deltok ikke i den videre behandlingen av saken.  
 
Det var dermed 26 representanter som deltok ved videre behandling og votering.  
 
Ordfører Randi Eek Thorsen foreslo at delegeringen i punkt 2 og 3 i kommunestyrets vedtak 
17.12.2020 sak 136/20 ble opprettholdt som et tillegg: 
2. Ordfører får fullmakt til å oppheve hele eller deler av forskriften når smittevernfaglig råd tilsier at 

det ikke er behov for den.  
3. Formannskapet får fullmakt til å vedta endringer i forskriften når det er nødvendig på bakgrunn 

av smittevernfaglige råd. 
 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1989-06-02-27/kap4
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Votering 
Ved votering over tilleggsforslaget fra ordfører Randi Eek Thorsen, ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Deretter ble innstillingen satt opp mot endringsforslaget fra John Olve Johnsen (GBL). Innstillingen 
ble vedtatt med 22 mot 4 stemmer, som punkt 1 i vedtaket.  
 
Kommunestyrets vedtak 21.01.2021: 

1. Kommunestyret vedtar forslag til Forskrift om forebygging av koronasmitte i Gran kommune med 
ikrafttredelse 22.01.2021, som vedlagt.  
Forskriften trer i kraft straks og gjelder til 29. januar 2021. Samtidig oppheves forskrift 17. 
desember 2020 nr. 2863 om forebygging av koronasmitte Gran kommune, Innlandet. 

2. Ordfører får fullmakt til å oppheve hele eller deler av forskriften når smittevernfaglig råd tilsier at 
det ikke er behov for den.  

3. Formannskapet får fullmakt til å vedta endringer i forskriften når det er nødvendig på bakgrunn 
av smittevernfaglige råd. 

 
[Lagre]  
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