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Gran kirkelige fellesråd - søknad om tilleggsbevilgning til brannsikring av fem kirker 
 

 
Formannskapet har behandlet saken i møte 28.01.2021 sak 3/21 
 
Formannskapets behandling 28.01.2021: 
 
Lars Erik Flatø (Ap) hadde sendt inn habilitetsspørsmål til saken i forkant av møtet, begrunnet med at 
han er leder i Gran kirkelige fellesråd. 
 
Anne Marie Grymyr Sterten (Sp) stilte også habilitetsspørsmål til saken, begrunnet med at hun er 
medlem, valgt av kommunestyret, i Gran kirkelige fellesråd. 
 
Rådmann Torbjørn Hansen ga en orientering om habilitetsvurderingen og anbefalte at Lars Erik Flatø 
(Ap) ble erklært inhabil, jf. fvl § 6, 1. ledd e). Ved votering ble Lars Erik Flatø (Ap) enstemmig erklært 
inhabil. 
Liv Kristin Lyngstad (FSVR) møtte som vara i saken. 
 
Rådmann Torbjørn Hansen ga en orientering om habilitetsvurderingen og anbefalte at Anne Marie 
Sterten (Sp) ble erklært inhabil, jf. fvl § 6, 1. ledd e). Ved votering ble Anne Marie Sterten (Sp) 
enstemmig erklært inhabil.   
Det møtte ingen vara og var dermed 8 representanter til stede ved behandlingen av saken. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
Morten Hagen (GBL) 
Inger Lise Stieng (Ap) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) la fram følgende forslag: 
Kommunestyret innvilger søknaden om tilleggsbevilgning for brannsikring av kirkene i Moen, Tingelstad, 
Ål, Sørum og Maria 
Bevilgningen finansieres med bruk av disposisjonsfond. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide vedtatt 
sum i detaljbudsjettet for 2021. 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende forslag på vegne av GBL:  
Kommunestyret vedtar å øke bevilgningen til Gran kirkelige fellesråd i 2021 med kr 150 000 i tråd med 
søknad datert 1. oktober 2020. Bevilgningen finansieres med bruk av disposisjonsfond. Rådmannen gis 
fullmakt til å innarbeide vedtatt sum i detaljbudsjettet for 2021. 
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Inger Lise Stieng (Ap) ba om ett minutts gruppemøte. Det ble holdt en kort pause for gruppemøte. 
 
Morten Hagen (GBL) trakk sitt forslag. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot forslaget fra varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp). Forslaget fra 
varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 28.01.2021: 
Kommunestyret innvilger søknaden om tilleggsbevilgning for brannsikring av kirkene i Moen, Tingelstad, 
Ål, Sørum og Maria 
Bevilgningen finansieres med bruk av disposisjonsfond. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide vedtatt 
sum i detaljbudsjettet for 2021. 
 
 


