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Kommunestyret har behandlet saken i møte 21.01.2021 sak 1/21 
 
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 habilitetsvurde ring 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 behandli ng 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. 

 
 


