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MØTEPROTOKOLL  
 

Kommunestyret 
 
Dato: 11.02.2021 kl 1700 – 2213  
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), permisjon til kl 1900, deltok fra sak 6/21  
Dag-Kristian Prestkvern (GBL)  
Monica Gjefsen (GBL) 
John Olve Johnsen (GBL)  
Maren Raknerud (Sp) 
Anne Marie Grymyr Sterten (Sp) 
Dag Lindheim (Sp) 
Asmund Johnsrud (Sp)  
Harald Westby (H)  
Gunn Seigerud (H)  
Hanne Mathisen (H), permisjon fra kl 2130, etter behandlingen av sakslista 
Jul Tore Kittelsrud (Frp)  
Liv Kristin Lyngstad (FSVR)  

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Pernille Alm (GBL) fram til kl 1940, til og med sak 5/21 
Lars-Amund Skari (Sp) 

  
Forfall:  Ole Dæhlen (Sp), 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, smittevernkoordinator 
Lisa Tolpinrud, konstituert kultursjef Else Hagen Lyngstad, rektor for 
Hadeland kulturskole Anders Marius Blystad 
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fagansvarlig IKT Helge Meland, rådgiver Eli Stigen 
  
Andre: Leder NAV Hadeland Tone Elisabeth Andersen, orientering om NAV 
  
Protokollfører: Rådgiver Eli Stigen   
  
 
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 14.02.2021. 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtene 17.12.2021 og 21.01.2021  

2/21 21/00585-1 Referatsaker til kommunestyremøtet 11.02.2021  

3/21 21/00379-1 Budsjett og økonomiplan 2021-2024 - justering.  

4/21 21/00379-2 
Gran kirkelige fellesråd - søknad om tilleggsbevilgning til 
brannsikring av fem kirker 

 

5/21 21/00449-1 
Orientering om Investeringsprosjekt 690 Nytt sykehjem og 
omsorgsboliger på Sagatangen – prosjektstatus – oppfølging av 
vedtak 

 

6/21 21/00122-1 Endring i forskrift om politiske godtgjørelser  

7/21 21/00056-8 Forslag til endringer i reglementet for valgstyret  

8/21 21/00538-3 
Valg av ny kontaktperson for kommunestyret til ungdomsrådet 
2019 - 2023 

 

9/21 18/04019-6 Valg av medlemmer Gran ungdomsråd 2020 - 2022  

10/21 21/00226-1 Orienteringssak om forprosjektet "Kulturarena Gran"  

11/21 21/00105-1 Rammer for nedklassifisering (privatisering) av kommunale veger  

12/21 21/00335-2 
Interpellasjon fra Jul Tore Kittelsrud (Frp) om flytting av Leikvoll 
barnehage til Grymyr skole 
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Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Møteinnkallingen ble enstemmig godkjent. 

Sakslista til møtet ble enstemmig godkjent. 

 

Godkjenning av møtebøker 

Morten Hagen (GBL) viste til epostene som var sendt ut i etterkant av kommunestyremøtet 
17.12.2020 med kommentarer til protokollen, til sak 116/20 Budsjett- og økonomiplan 2021-2024, og 
med korrigert vedlegg til protokollen - det vedtatte budsjettforslaget. Han ba om en nærmere 
forklaring vedrørende det korrigerte dokumentet og budsjettvedtakets gyldighet.  

Kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen ba om å få svare senere i møtet. Ordfører Randi Eek 
Thorsen foreslo at godkjenningen av møtebøkene ble utsatt, og fikk tilslutning til dette.  

Etter behandling av sak 4/21 redegjorde kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen for 
merknadene til protokollen fra kommunestyremøtet 17.12.2020, og budsjettvedtaket. Han 
informerte om administrasjonens kontakt med daværende Fylkesmannen i Innlandet, og refererte til 
de nye dokumentene som ble utsendt 23.12.2020. Administrasjonen hadde fått bekreftet fra 
fylkesmannen at budsjettvedtaket ville være gyldig dersom kommunestyremøtet godkjente 
protokollen fra møtet 17.12.2020, i sitt møte 11.02.2021.  

Rådmann Torbjørn Hansen informerte om at kommunestyret snart vil få fremlagt en sak om 
nødvendig budsjettjustering.  

Protokollene fra møtene 17.12.2020 og 21.01.2021 ble enstemmig godkjente. 

 

Behandling av sakslista, saksrekkefølge  

Kl 2042, før behandlingen av sak 10/21, ba ordfører Randi Eek Thorsen om at møtet kunne fortsette 
fram til kl 2130 slik at en kunne gjennomføre orienteringen Kultur i endring før behandling av de 
resterende sakene. Ordføreren foreslo å behandle sak 11/21 før orienteringen og sak 10/21. Møtet 
ga tilslutning til dette. 

Kl 2127 foreslo ordfører Randi Eek Thorsen å gjennomføre orienteringen Kultur i endring, men 
utsette behandlingen av sak 10/21 og spørsmål til et senere møte. Ordføreren informerte samtidig 
om at de som hadde behov for permisjon fra resten av møtet, kunne få tillatelse til å forlate møtet, 
siden det kun var orienteringen som gjensto. 

Roger Nyhus (GBL) ba om å få stille et muntlig spørsmål til slutt i møtet. Ordfører Randi Eek Thorsen 
svarte at hun ville tillate det. 

Behandlingen av sak 10/21 ble utsatt til neste møte. 

 

Tema/orienteringer 

 NAV v/ leder NAV Hadeland Tone Elisabeth Andersen 

 Status Covid 19 v/ kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas  
og smittevernkoordinator Lisa Tolpinrud  

 Ordfører og rådmann orienterer 

o Ordfører Randi Eek Thorsen viste til referatsaken Kommunal- og moderniserings-
departementet: Høring NOU 2020:15 Det handler om Norge – Bærekraf i hele landet – 
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Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene, datert 18.12.2020, og 
orienterte om at hun anbefaler at Gran kommune gir en høringsuttalelse. 

o Ordfører Randi Eek Thorsen informerte om at alle ordførere i helseregionen har vært 
invitert til å si sin mening til Helse Sør-Øst og til helseministeren vedrørende 
sykehusstruktur for Innlandet. Kommunestyret får høringssak til møtet 23.03.2021. 

o Ordfører Randi Eek Thorsen og varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) deltar i møte med 
ledelsen i Sykehuset Innlandet 01.03.2021, om konkretisering og planlegging av 
spesialisthelsetjeneste og lokalmedisinsk senter i Gran, knyttet opp mot helse og 
omsorgssenter. 

o Møte 05.02.2021 i utviklingsprogrammet ABSOLUTT v/ ordfører Randi Eek Thorsen 

o Status grunnerverv – Storgata i Gran sentrum  
v/ kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas 

o Status grunnerverv miljøgata i Gran sentrum  
v/ kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas 

o Status varslersak - Skjervum helse og omsorgssenter  
v/ kommunalsjef Mette Mosby Kristiansen 

 Kultur i endring v/ kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas, kvalitetssjef Ellen 
Sagengen, konstituert kultursjef Else Hagen Lyngstad, og rektor for Hadeland kulturskole Anders 
Marius Blystad 

 
 
Muntlig spørsmål 
Roger Nyhus (GBL) stilte spørsmål om vaktmesterstillingen ved idrettsanleggene og idrettshallen i 
Brandbu, som blir ledig. Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas besvarte spørsmålet. 
 
 

Skriftlige spørsmål som ble utsatt til neste møte 

 Spørsmål om Kirkestallen, fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL)  

 Spørsmål om Avlastningsenheten og Solgløtt, fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 

 Spørsmål om kommunale eiendommer, herunder Nobelsgate 5 og Solvang skole,  
fra Else Randi Kolby (Ap) 

 Spørsmål om kjøp av plasser på LUPRO, fra Harald Westby (H) 
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2/21 Referatsaker til kommunestyremøtet 11.02.2021 
 
Arkivsak: 21/00585 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 11.02.2021 2/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret tar referatsakene til møtet 11.02.2021 til orientering. 
 
Kommunestyrets behandling 11.02.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Willy Westhagen (GBL) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 11.02.2021: 
Kommunestyret tar referatsakene til møtet 11.02.2021 til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

3/21 Budsjett og økonomiplan 2021-2024 - justering. 
 
Arkivsak: 21/00379 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 28.01.2021 4/21 

Kommunestyret 11.02.2021 3/21 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 28.01.2021 sak 4/21 
 
Formannskapets behandling 28.01.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Morten Hagen (GBL) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 28.01.2021: 

1. Kommunestyret vedtar at budsjett og økonomiplanen 2021 – 2024 justeres slik: 



 6  

 
 

 
 

2. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide tallene i detaljbudsjettet. 
 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 11.02.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 11.02.2021: 

1. Kommunestyret vedtar at budsjett og økonomiplanen 2021 – 2024 justeres slik: 
 

2021 2022 2023 2024

Utgift

 1.1

Avsetning ekstrautgifter og inntektsbortfall covid 19- 

fordeles av rådmann i fht faktiske 

merutgifter/mindreinntekter i Gran kommune

11 158      

1.1 K-sak 96/20 Bredbåndsøknad 2020 2 500        2 500     

1.1.
Nye avtaler på forsikring. Yrkesskade øker bl.a. som 

følge av covid-19. Forsikringer eiendom øker.
445            445           445        445       

1.1.

Styrke kommunens muligheter til kontroll med 

etterlevelse av reglene for smittevern i tilknytning til 

arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.  

711            

6.0

K-sak 90/20 Budsjett for Kontrollutvalget 2021, ingen 

økning utover prisvekst

8.3

K-sa 96/20 Bredbåndsøknad 2020, redusert 

avsetning disposisjonfond -2 500      -2 500   

8.3. Redusert avsetning pga økning forsikringer -445          -445          -445       -445      

Sum 11 869      -            -         -        

Inntekt

8.2

Økt rammetilskudd 1. halvår som kompensasjon for 

ekstrautgifter og innteksbortfall covid-19 (likt beløp 

pr innbygger) -11 158     

8.2 Koronatiltak smittevern -711          

Sum -11 869     -            -         -        
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2. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide tallene i detaljbudsjettet. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

4/21 Gran kirkelige fellesråd - søknad om tilleggsbevilgning til brannsikring av 
fem kirker 
 
Arkivsak: 21/00379 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 28.01.2021 3/21 

Kommunestyret 11.02.2021 4/21 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 28.01.2021 sak 3/21 
 
Formannskapets behandling 28.01.2021: 
 

2021 2022 2023 2024

Utgift

 1.1

Avsetning ekstrautgifter og inntektsbortfall covid 19- 

fordeles av rådmann i fht faktiske 

merutgifter/mindreinntekter i Gran kommune

11 158      

1.1 K-sak 96/20 Bredbåndsøknad 2020 2 500        2 500     

1.1.
Nye avtaler på forsikring. Yrkesskade øker bl.a. som 

følge av covid-19. Forsikringer eiendom øker.
445            445           445        445       

1.1.

Styrke kommunens muligheter til kontroll med 

etterlevelse av reglene for smittevern i tilknytning til 

arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.  

711            

6.0

K-sak 90/20 Budsjett for Kontrollutvalget 2021, ingen 

økning utover prisvekst

8.3

K-sa 96/20 Bredbåndsøknad 2020, redusert 

avsetning disposisjonfond -2 500      -2 500   

8.3. Redusert avsetning pga økning forsikringer -445          -445          -445       -445      

Sum 11 869      -            -         -        

Inntekt

8.2

Økt rammetilskudd 1. halvår som kompensasjon for 

ekstrautgifter og innteksbortfall covid-19 (likt beløp 

pr innbygger) -11 158     

8.2 Koronatiltak smittevern -711          

Sum -11 869     -            -         -        
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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. 
 
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. 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 11.02.2021: 
 
Lars Erik Flatø (Ap) stilte habilitetsspørsmål begrunnet med at han er leder i Gran kirkelige fellesråd.  
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Rådmann Torbjørn Hansen viste til habilitetsvurderingen i møtet i formannskapet og anbefalte at 
representanten ble erklært inhabil. Ved votering ble Lars Erik Flatø (Ap) enstemmig erklært inhabil jf. 
fvl § 6, 1. ledd e), og deltok ikke i behandlingen i saken. Det møtte ingen vara. 
 
Anne Marie Sterten (Sp) stilte habilitetsspørsmål begrunnet med at hun er medlem i Gran kirkelige 
fellesråd, valgt av kommunestyret. Rådmann Torbjørn Hansen viste til habilitetsvurderingen i møtet i 
formannskapet, og anbefalte at representanten ble erklært inhabil. Anne Marie Sterten (Sp) ble 
enstemmig erklært inhabil, jf. fvl § 6, 1. ledd e, og deltok ikke i behandlingen av saken. Det møtte 
ingen vara. 
 
Det var 25 representanter tilstede under behandlingen av saken. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 11.02.2021: 
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. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

5/21 Orientering om Investeringsprosjekt 690 Nytt sykehjem og 
omsorgsboliger på Sagatangen – prosjektstatus – oppfølging av vedtak 
 
Arkivsak: 21/00449 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 28.01.2021 1/21 

Kommunestyret 11.02.2021 5/21 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 28.01.2021 sak 1/21 
 
Formannskapets behandling 28.01.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Rådmann Torbjørn Hansen 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
Inger Lise Stieng (Ap) 
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Gunn Seigerud (H) 
 
Lars Erik Flatø (Ap) ba om gruppemøte. Det ble holdt pause med gruppemøter. 
 
Lars Erik Flatø (Ap) la fram følgende endringsforslag på vegne av Ap:  
 
1. Rådmannen bes utarbeide oppdatert behovsanalyse for bygg til sykehjemsplasser og bemannede 

omsorgsboliger sett i forhold til nivå for Norge og Norden 2025-40 slik at dette kan behandles av 
kommunestyret i september 2021.  

 
2. Det bes om at det utarbeides anslag for kostnader ved nødvendige investeringer for å dekke 

behovet for plasser med heldøgns omsorg innenfor ulike tidsintervaller i perioden fram mot 2040. 
 
3. Rådmannen bes fremme sak om framdriftsplan for realisering av nytt omsorgsbygg til 

kommunestyrets møte i mars 2021 
 
4. Samarbeidet med Sykehuset Innlandet følges opp, med mål om utvikling av lokalt tilbud av 

spesialisthelsetjenester og samtidig realisering av et lokalmedisinsk senter parallelt med bygging 
av nytt sykehjem på Sagatangen 

 
5. Lunner kommune inviteres til et videre utviklet helsesamarbeid, jfr. vedtak 46/20 (utvikling av 

kommunalt samarbeid), 75/17 (utvikling av LMS) og 4/13 (utvikling av helsesamarbeid) 
 

Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) la frem følgende endringsforslag: 

1. Rådmannen bes oppdatere behovsanalyse og økonomisk vurdering for bygg til sykehjemsplasser 
og bemannede omsorgsboliger sett i forhold til nivå for Norge og Norden 2025-40 

2. Ut fra oppdatert behovsvurdering og tilgjengelig plangrunnlag planlegges sykehjemsplasser for 
langsiktig behov ferdigstilt til årsskiftet 2024/2025 og bemannede omsorgsboliger etter behov 

3. Samarbeidet med Sykehuset Innlandet følges opp, med mål om utvikling av lokalt tilbud av 
spesialisthelsetjenester og samtidig realisering av et lokalmedisinsk senter og nytt sykehjem 

4. Lunner kommune inviteres å videreutvikle helsesamarbeidet, jfr. vedtak 46/20 (utvikling av 
kommunalt samarbeid), 75/17 (utvikling av LMS) og 4/13 (Samhandlingsreform) 

5. Det opprettes referansegruppe med en representant fra hver av de fire politiske partiene i 
formannskapet (Sp (l), H, Ap og GBL), for Helse og omsorgsstrategi og byggeprosjekt 690. 

6. Referansegruppa deltar i møter med Sykehuset Innlandet og Lunner kommune (pkt 3 og 4). 

 
Morten Hagen (GBL) ba om gruppemøte. Det ble holdt pause for gruppemøter. 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen informerte om at det var opp til formannskapet å beslutte om saken 
også skal behandles i kommunestyremøtet. 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) ba om nytt gruppemøte. Det ble holdt pause for gruppemøte. 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) la fram følgende forslag: Saken oversendes kommunestyret til endelig vedtak. 
 
Votering 



 11  

Ved votering ble innstillingen satt opp mot forslaget fra varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) om å 
oversende saken til kommunestyremøtet. Forslaget fra varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 28.01.2021: 
Saken oversendes kommunestyret til endelig vedtak. 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 11.02.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
Anne Marie Sterten (Sp) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) ba om 10 min gruppemøte. Det ble holdt pause med gruppemøter.  
 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) la fram følgende forslag på vegne av Sp og Ap: 
I tillegg til kommunestyrets vedtak 111/20 den 17/12 vedtas ytterligere presisering: 
1. Behov for sykehjemsplasser og bemannede omsorgsboliger oppdateres i forhold til nivå for Norge 

og Norden i 2025 - 2040. 
2. Økonomisk potensiale i fellesløsninger, bedre arealeffektivitet og færre byggetrinn på sikt 

utnyttes. Tjenester uten egnede lokaler, som naturlig kan sees i sammenheng, vurderes integrert 
3. Det tas sikte på et prosjekt som dekker et framtidig behov for sykehjemsplasser (2030) ferdigstilt 

til årsskiftet 2024/2025 og ytterligere behov for heldøgns omsorg dekkes av bemannede 
omsorgsboliger 

4. I samarbeide med Sykehuset Innlandet startes planlegging for et utviklet tilbud av lokale 
spesialisthelsetjenester, med mål om realisering av Hadeland lokalmedisinske senter på 
Sagatangen i 2024/25 

5. Lunner kommune inviteres til å videreutvikle helsesamarbeidet, jfr. vedtak sak 46/20 (samarbeid 
som tjenester), 75/17 (utvikling av LMS) og 4/13-3 (Helsesamarbeid) 

6. Formannskapet fungerer som styringsgruppe for strategi og bygg for helse- og omsorg. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 11.02.2021: 
I tillegg til kommunestyrets vedtak 111/20 den 17/12 vedtas ytterligere presisering: 
1. Behov for sykehjemsplasser og bemannede omsorgsboliger oppdateres i forhold til nivå for 

Norge og Norden i 2025 - 2040. 
2. Økonomisk potensiale i fellesløsninger, bedre arealeffektivitet og færre byggetrinn på sikt 

utnyttes. Tjenester uten egnede lokaler, som naturlig kan sees i sammenheng, vurderes integrert 
3. Det tas sikte på et prosjekt som dekker et framtidig behov for sykehjemsplasser (2030) ferdigstilt 

til årsskiftet 2024/2025 og ytterligere behov for heldøgns omsorg dekkes av bemannede 
omsorgsboliger 

4. I samarbeide med Sykehuset Innlandet startes planlegging for et utviklet tilbud av lokale 
spesialisthelsetjenester, med mål om realisering av Hadeland lokalmedisinske senter på 
Sagatangen i 2024/25 
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5. Lunner kommune inviteres til å videreutvikle helsesamarbeidet, jfr. vedtak sak 46/20 (samarbeid 
som tjenester), 75/17 (utvikling av LMS) og 4/13-3 (Helsesamarbeid) 

6. Formannskapet fungerer som styringsgruppe for strategi og bygg for helse- og omsorg. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

6/21 Endring i forskrift om politiske godtgjørelser 
 
Arkivsak: 21/00122 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 28.01.2021 2/21 

Kommunestyret 11.02.2021 6/21 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 28.01.2021 sak 2/21 
 
Formannskapets behandling 28.01.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 28.01.2021: 

1. Kommunestyret vedtar følgende endringer i forskrift om politiske godtgjørelser, i § 2-1 Ordfører, 
første ledd, første kulepunkt: 

Fra 01.03.2021 fastsettes ordførerens godtgjørelse 15% lavere enn til enhver tid 
stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Godtgjøringen justeres årlig, med samme 
virkningstidspunkt, når Stortinget har justert godtgjøringen til stortingsrepresentantene. 

2. Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend og erstatter forskrift vedtatt i kommunestyremøtet 
17.12.2020, sak 127/20. 

 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 11.02.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
John Olve Johnsen (GBL) 
Rådmann Torbjørn Hansen 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
Anne Marie Sterten (Sp) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
Dag-Kristian Prestkvern (GBL) 
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Lars Erik Flatø (Ap) la fram følgende forslag:  
1. Kommunestyrets vedtak i sak 127/20 fra 17.12. om forskrift om politiske godtgjørelser 

opprettholdes. 
2. 150 000 kroner for å sikre finansiering av Vesleskogen barnehage finansieres med redusert 

avsetning til disposisjonsfondet. 
3. Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend. 
 
Anne Marie Sterten (Sp) la fram følgende tilleggforslag:  
Folkevalgte i tillitsverv som medfører en godtgjørelse beregnet ut fra verv som minst tilsvarer 1/3 av 
full stilling, skal meldes inn i kommunens pensjonsordning, med særskilte bestemmelser for 
folkevalgte. 
 
Foreslås tatt inn i forskriftene som pkt 3 under paragraf 2-2, eller som paragraf 2-15 (?) 
 
Lars Erik Flatø (Ap) ba om gruppemøte. Det ble holdt pause for gruppemøte.  
 
Votering 
 
Det ble først votert over tilleggsforslaget fra Anne Marie Sterten (Sp). Forslaget ble vedtatt med 18 
mot 9 stemmer.  
 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot det alternative forslaget fra Lars Erik Flatø (Ap). Forslaget 
fra Lars Erik Flatø (Ap) ble vedtatt med 15 mot 12 stemmer.  
 
Kommunestyrets vedtak 11.02.2021: 
1. Kommunestyrets vedtak i sak 127/20 fra 17.12. om forskrift om politiske godtgjørelser 

opprettholdes, med følgende tillegg vedtatt i kommunestyremøtet 11.02.2021: 
 
Folkevalgte i tillitsverv som medfører en godtgjørelse beregnet ut fra verv som minst tilsvarer 1/3 
av full stilling, skal meldes inn i kommunens pensjonsordning, med særskilte bestemmelser for 
folkevalgte. 

 
Tillegget tas inn i forskriften som pkt 3 under paragraf 2-2, eller som paragraf 2-15. 
 

2. 150 000 kroner for å sikre finansiering av Vesleskogen barnehage finansieres med redusert 
avsetning til disposisjonsfondet. 
 

3. Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

7/21 Forslag til endringer i reglementet for valgstyret 
 
Arkivsak: 21/00056 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Valgstyret 28.01.2021 2/21 

Kommunestyret 11.02.2021 7/21 
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Valgstyret har behandlet saken i møte 28.01.2021 sak 2/21 
 
Valgstyrets behandling 28.01.2021: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Valgstyrets vedtak 28.01.2021: 
 
1. Kommunestyret vedtar de foreslåtte endringene i reglementet for valgstyret, med virkning fra 

vedtaksdato. 
2. Reglementet oppdateres i politikerhåndboka kapittel 18. 
 
 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 11.02.2021: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 11.02.2021: 
 
1. Kommunestyret vedtar de foreslåtte endringene i reglementet for valgstyret, med virkning fra 

vedtaksdato. 
2. Reglementet oppdateres i politikerhåndboka kapittel 18. 
 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

8/21 Valg av ny kontaktperson for kommunestyret til ungdomsrådet 2019 - 
2023 
 
Arkivsak: 21/00538 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 11.02.2021 8/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret velger følgende, blant kommunestyrets faste representanter, som møter i 
ungdomsrådet som kommunestyrets kontaktperson for resten av valgperioden 2019 – 2023: 
 … 
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Kommunestyrets behandling 11.02.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Varaordfører Pål Arne Oulie (Ap) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) la fram følgende forslag: Kommunestyret velger følgende, blant 
kommunestyrets faste representanter, som møter i ungdomsrådet som kommunestyrets 
kontaktperson for resten av valgperioden 2019 – 2023: 

• Fast representant: Vemund Viken, Arbeiderpartiet 
• Vararepresentant: Liv Kristin Lyngstad, Felleslista SV/Rødt 

 
Votering 
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 11.02.2021: 
Kommunestyret velger følgende, blant kommunestyrets faste representanter, som møter i 
ungdomsrådet som kommunestyrets kontaktperson for resten av valgperioden 2019 – 2023: 

• Fast representant: Vemund Viken, Arbeiderpartiet 
• Vararepresentant: Liv Kristin Lyngstad, Felleslista SV/Rødt 

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

9/21 Valg av medlemmer Gran ungdomsråd 2020 - 2022 
 
Arkivsak:  

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 11.02.2021 9/21 

 
Rådmannens innstilling. 
 
1. Kommunestyret velger følgende medlemmer til Gran ungdomsråd for perioden 04.01.2021 til 

05.01.2023: 
 
Brandbu 
ungdomsskole: 
 

Maren Vestby-Lyseng … 
Camilla Hagen Løvbrøtte 
Jørgen Johan Stastad 
 

(10. trinn) 
(9. trinn) 
(8. trinn) 

Gran 
ungdomsskole: 

Kasper Wats-Stubberud … 
Even Sterten  
Jan Thomas Hageberget 

(10. trinn) 
(9. trinn) 
(8. trinn) 

Bjoneroa skole: Ingen repr. 
Marte Engensbakken … 
Ingen repr. 

(10. trinn) 
(9. trinn) 
(8. trinn) 

Frie plasser Ellen Stigen Gisleberg  
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Kommunestyrets behandling 11.02.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Willy Westhagen (GBL) 
Monica Gjefsen (GBL) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Harald Westby (H) 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
Vemund Viken (Ap) 
 
Willy Westhagen (GBL) la frem følgende forslag:  
Gran Bygdeliste fremmer følgende kandidat til en av de frie plassene i ungdomsrådet: 
Maria Elvestuen - født 30/4-07 - 8 trinn Brandbu ungdomsskole. 
Hun sitter i dag i elevrådet. 

  
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) la fram følgende forslag: 
Forslag til kandidater til Gran ungdomsråd fra Bjoneroa Skole 

• Jenny Habberstad 
• Oskar Engensbakken 

 
Votering 
Ved votering ble innstillingen med de fremlagte forslagene enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 11.02.2021: 
1. Kommunestyret velger følgende medlemmer til Gran ungdomsråd for perioden 04.01.2021 til 

05.01.2023: 
 
Brandbu 
ungdomsskole: 
 

Maren Vestby-Lyseng … 
Camilla Hagen Løvbrøtte 
Jørgen Johan Stastad 
 

(10. trinn) 
(9. trinn) 
(8. trinn) 

Gran 
ungdomsskole: 

Kasper Wats-Stubberud … 
Even Sterten  
Jan Thomas Hageberget 
 

(10. trinn) 
(9. trinn) 
(8. trinn) 

Bjoneroa skole: Jenny Habberstad 
Oskar Engensbakken 
Marte Engensbakken … 
 

(10. trinn) 
(10. trinn) 
(9. trinn) 

Frie plasser Ellen Stigen Gisleberg  
 Maria Elvestuen  

 
 
[Lagre]  
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10/21 Orienteringssak om forprosjektet "Kulturarena Gran" 
 
Arkivsak: 21/00226 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 11.02.2021 10/21 

Eldrerådet 25.01.2021 1/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

25.01.2021 1/21 

 
 
Rådmannens innstilling 
 
Kommunestyret tar sluttrapporten til forprosjektet «Kulturarena Gran» til orientering. 
 
 
Kommunestyret utsatte behandlingen av saken til neste møte. 
 
. 
[Lagre]  
 
 
 
 

11/21 Rammer for nedklassifisering (privatisering) av kommunale veger 
 
Arkivsak: 21/00105 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 28.01.2021 6/21 

Kommunestyret 11.02.2021 11/21 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 28.01.2021 sak 6/21 
 
Formannskapets behandling 28.01.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Morten Hagen (GBL) 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende alternative forslag på vegne av GBL: 
Kommunestyret igangsetter ikke arbeid med nedklassifisering av kommunale veger. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot det alternative forslaget fra Morten Hagen (GBL) på vegne 
av GBL. Innstilligen ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 
 
Formannskapets vedtak 28.01.2021: 
Kommunestyret starter arbeidet med nedklassifisering av kommunale veger til private veger på 
grunnlag av Veglova § 7, 3. ledd, og § 8, 2. ledd.  
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Disse utvalgskriteriene legges til grunn for hvilke veger som nedklassifiseres: 

 Veger som er klassifisert som A1 – Adkomstveger, A2 – Adkomstveger i boligfelt og B – 

Bygdeveger, og fungerer som adkomst; 

 begrenset til veger med inntil ti brukere (boenheter, dvs. hus med en eller flere boenheter og 

hytte/fritidsbolig, og næringsvirksomheter) pr. vegstrekning, 

 og unntatt gang- og sykkelveger og veger som trafikkeres av skolebuss. 

 
Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak for vedtak om nedklassifisering av konkrete veger. 
Saken skal også drøfte virkningstidspunkt og beregne økonomiske konsekvenser, og støttetiltakene 
som er omtalt i saken, knyttet til vinterdrift, gatelys og etablering av veglag, konkretiseres. 
 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 11.02.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende forslag til alternativt vedtak på vegne av GBL: 
Kommunestyret igangsetter ikke arbeid med nedklassifisering av kommunale veger. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot det alternative forslaget fra Morten Hagen (GBL) på vegne 
av GBL. Innstillingen ble vedtatt med 15 mot 12 stemmer.  
 
Kommunestyrets vedtak 11.02.2021: 
Kommunestyret starter arbeidet med nedklassifisering av kommunale veger til private veger på 
grunnlag av Veglova § 7, 3. ledd, og § 8, 2. ledd.  
 
Disse utvalgskriteriene legges til grunn for hvilke veger som nedklassifiseres: 

 Veger som er klassifisert som A1 – Adkomstveger, A2 – Adkomstveger i boligfelt og B – 

Bygdeveger, og fungerer som adkomst; 

 begrenset til veger med inntil ti brukere (boenheter, dvs. hus med en eller flere boenheter og 

hytte/fritidsbolig, og næringsvirksomheter) pr. vegstrekning, 

 og unntatt gang- og sykkelveger og veger som trafikkeres av skolebuss. 

 
Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak for vedtak om nedklassifisering av konkrete veger. 
Saken skal også drøfte virkningstidspunkt og beregne økonomiske konsekvenser, og støttetiltakene 
som er omtalt i saken, knyttet til vinterdrift, gatelys og etablering av veglag, konkretiseres. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 

12/21 Interpellasjon fra Jul Tore Kittelsrud (Frp) om flytting av Leikvoll 
barnehage til Grymyr skole 
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Arkivsak: 21/00335 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 11.02.2021 12/21 

 
 

Ordførerens innstilling: 
 
Ordførerens svar på interpellasjonen ettersendes. 
 
Kommunestyrets behandling 11.02.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Lars Erik Flatø 
Ordfører 
Jul Tore Kittelsrud 
Øyvind Kvernvold Myhre 
Morten Hagen  
Anne Marie Sterten 
Monica Gjefsen 
 
Lars Erik Flatø (Ap) ba om gruppemøte. 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen la frem følgende forslag i sitt svar på interpellasjonen: 
Kommunestyret ber rådmann utrede sammenslåing av Leikvoll barnehage og Grymyr skole til et 
oppvekstsenter på Grymyr skole og gjennomføre et forprosjekt i løpet av våren 2021. Kommunestyret 
ber rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med saken før prosjektet igangsettes. 
 
Jul Tore Kittelsrud (GBL) opprettholdt forslaget han fremla i interpellasjonen: 
Kommunestyret ber rådmann utrede flytting av Leikvoll barnehage til Grymyr barneskole, med sikte 
på å etablere et oppvekstsenter. 
 
Roger Nyhus (GBL) stilte spørsmål om Asmund Johnsruds (Sp) habilitet i saken. Ordfører Randi Eek 
Thorsen redegjorde for habilitetsvurderingen. Roger Nyhus (GBL) ba om votering over 
habilitetsspørsmålet. Deretter redegjorde Asmund Johnsrud (Ap) for begrunnelsen. Han er leder for 
Leikvoll vel som eier bygget der Leikvoll Barnehage leier lokaler.  
 
Rådmann Torbjørn Hansen orienterte om administrasjonens habilitetsvurdering som var blitt gjort i 
forkant av kommunestyremøtet på grunnlag av skriftlig henvendelse fra Asmund Johnsrud (Sp). 
Rådmannen anbefalte at Asmund Johnsrud (Sp) ble erklært habil i saken. 
 
Disse hadde ordet i habilitetssaken 
Roger Nyhus (GBL) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Rådmann Torbjørn Hansen 
Jul Tore Kittelsrud (GBL) 
 
Lars Erik Flatø (Ap) fram følgende forslag: Det foreslås at sak 12/21 utsettes. 
 
Votering 
Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 17 mot 10 stemmer.  
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Kommunestyrets vedtak 11.02.2021: 
Saken utsettes. 
 
[Lagre]  
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