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MØTEPROTOKOLL  
 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Dato: 25.01.2021 09:00 
Sted: Digitalt møterom, https://whereby.com/gunn-kristin-reinli  
Arkivsak: 21/00031 
Arkivkode: 033  
  
 
Møtende 
medlemmer: 
 
 
 
 
 
 
 
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Rolf Sletten 
Iver Knarud 
Thor Erik Linstad 
Shaqir Rexhaj 
Anna W. Røken 
Jorid Hansen 
Anne Marie Grymyr Sterten 
Øivind Gaarder 
 
 
Ingen 

  
Forfall:  Ingen 
  
Fra administrasjonen: Anders Marius Blystad, rektor, Hadeland kulturskole 

Jan Fredrik Høgsaas, plan og bygningsavdelingen 
Janicke Brechan, Kommunalsjef Familie og Velferd 
Gunn Kristin Reinli, utvalgssekretær 

  
Protokollfører:  Gunn Kristin Reinli 
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 28.01.21 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 09.12.20  

1/21 21/00226-1 Orienteringssak om forprosjektet "Kulturarena Gran"  

2/21 21/00396-1 Plan for biologisk mangfold - Rev. 2  

3/21 21/00073-1 Organisering av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)  
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1/21 Orienteringssak om forprosjektet "Kulturarena Gran" 
 
Arkivsak: 21/00226 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret   

Eldrerådet 25.01.2021 1/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

25.01.2021 1/21 

 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 25.01.2021: 
Rektor ved Hadeland kulturskole orienterte i saken.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Thor Erik Linstad, Jorid Hansen, Anne Marie Grymyr-Sterten, Iver Knarud 
 
Votering 
Enstemmig som rådmannens innstilling 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 25.01.2021: 
Kommunestyret tar sluttrapporten til forprosjektet «Kulturarena Gran» til orientering. 
[Lagre]  
 
 
 
 

2/21 Plan for biologisk mangfold - Rev. 2 
 
Arkivsak: 21/00396 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

25.01.2021 2/21 

Eldrerådet 25.01.2021 2/21 

Planutvalget 27.01.2021 3/21 

 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 25.01.2021: 
Jan-Fredrik Høgsaas, plan og bygningsavdelingen. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Øivind Gaarder 
 
Votering 
Enstemmig som rådmannens innstilling 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 25.01.2021: 
Forslag til plan for biologisk mangfold vedtas. 
[Lagre]  
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3/21 Organisering av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 
 
Arkivsak: 21/00073 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

25.01.2021 3/21 

 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 25.01.2021: 
Kommunalsjef for familie og velferd, Janicke Brechan orienterte i saken 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Øivind Gaarder, Shaqir Rexhaj, Anna W. Røken, Thor Erik Linstad, Rolf Sletten, Janicke Brechan 
 
Forslag fra Øivind Gaarder: 
 
Rådet orienteres om tilbakemelding fra brukerne i forhold til forslag til driftskontoordning. Saken 
behandles på ny dersom brukernes tilbakemelding avviker fra administrasjonens forslag. 
 
Hva som dekkes på driftskontoordningen følger i utgangspunktet av lov og veileder.  
Rådet ber ordfører om at praktisering, fortolkning, fleksibilitet mv i Gran legges fram for politisk 
beslutning, hvor rådet inngår i behandlingen. 
 
 
Votering 
Ved votering ble forslaget fra Øivind Gaarder satt opp mot rådmannens innstilling. Forslaget fra 
Øivind Gaarder ble enstemmig vedtatt.  
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 25.01.2021: 
Rådet orienteres om tilbakemelding fra brukerne i forhold til forslag til driftskontoordning. Saken 
behandles på ny dersom brukernes tilbakemelding avviker fra administrasjonens forslag. 
 
Hva som dekkes på driftskontoordningen følger i utgangspunktet av lov og veileder.  
Rådet ber ordfører om at praktisering, fortolkning, fleksibilitet mv i Gran legges fram for politisk 
beslutning, hvor rådet inngår i behandlingen. 

 
[Lagre]  
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