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MØTEPROTOKOLL  
 

Formannskapet 
 
Dato: 11.03.2021 kl 0930 - 1250 
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen 
Arkivsak: 21/00023 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
medlemmer: 

Randi Eek Thorsen, ordfører 
Pål-Arne Oulie (Sp), varaordfører 
Morten Hagen (GBL) 
Monica Gjefsen (GBL) 
Gunn Seigerud (H) 
Anne Marie Sterten (Sp) 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Inger Lise Stieng (Ap) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 
 

Dag-Kristian Prestkvern (GBL) 

Forfall:  Willy Westhagen(GBL) 
  
Fra administrasjonen: Rådmann Torbjørn Hansen, kommunalsjef familie og velferd Janicke 

Brechan, kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen, fagleder økonomi 
Marianne Olsson, kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas, 
kommunalsjef helse og omsorg Mette Mosby Kristiansen, enhetsleder 
eiendom Gard Olsen, tjenesteutvikler helse og omsorg Merete Blisten, 
rådgiver Eli Stigen 

  
Protokollfører: Rådgiver Eli Stigen   
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 13.03.2021. 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 28.01.2021  

9/21 21/00379-9 Rebudsjettering av investeringer fra 2020 til 2021, del 1  

10/21 21/00170-13 Finansrapport 2020  

11/21 21/00587-1 
Kommunedelplan helse og omsorg – forslag til planprogram og 
oppstart av planprosess 
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12/21 21/00449-14 
Orientering om Investeringsprosjekt 690 Nytt sykehjem og 
omsorgsboliger på Sagatangen – prosjektstatus 

 

13/21 21/00075-2 Endring i vertskommuneavtale om krisesentertilbud  

14/21 21/00100-3 
KulturKraften Hadeland - Søknad om prosjektmidler for perioden 
2021-2023 

 

15/21 21/00105-4 
Nedklassifisering (privatisering) av kommunale veger - forslag til 
offentlig ettersyn 

 

16/21 21/01034-4 
Forvaltning av kommunal kompensasjonsordning til lokale 
virksomheter 2021 

 

    

 
 
Godkjenning av møteinnkalling 
Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
 
Godkjenning av saksliste 
Sakslista til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
Etter behandlingen av sak 10/12 foreslo ordfører Randi Eek Thorsen (Ap) at sak 12/21 ble behandlet 
før sak 11/21. Møtet ga tilslutning til ordførerens forslag.  
 
 
Godkjenning av møtebok 
Protokollen fra møtet 28.01.2021 ble enstemmig godkjent. 
 
 
Tema/orienteringer 

 Økonomirapportering, budsjett v/ fagleder økonomi Marianne Olsson 

 Status Covid 19 – drift og smittevern v/ rådmann Torbjørn Hansen 

 Ordfører og rådmann orienterer 

o Ordfører Randi Eek Thorsen orienterte om møte i forhandlingsutvalget – uformell 
samtale med ny rådmann Torbjørn Hansen 08.03.2021, og planlagt formelt møte i 
forhandlingsutvalget før sommeren. 

o Rådmann Torbjørn Hansen orienterte om arbeidet med forslag til priser for sommer-SFO. 
Han ba formannskapet godkjenne at saken behandles direkte i kommunestyremøtet 
23.03.2021. Rådmannen orienterte samtidig om at en mer helhetlig sak er planlagt til 
behandling i formannskapsmøtet 08.04.2021 og kommunestyremøtet 22.04.2021. 
Formannskapsmøtet ga tilslutning til den planlagte behandlingen av saken. 

 
 
Spørsmål 

 Morten Hagen (GBL) stilte spørsmål om kommunen hadde planlagt å søke på 
sommerskoleordningen for 2021, med henvisning til nyhetssak i Avisen Hadeland.  
Rådmann Torbjørn Hansen svarte at han vil undersøke status for søknaden.  
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9/21 Rebudsjettering av investeringer fra 2020 til 2021, del 1 
 
Arkivsak: 21/00379 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 11.03.2021 9/21 

Kommunestyret 23.03.2021 14/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar re-budsjettering av investeringsprosjekter til investeringsbudsjettet for 2021. 
Bevilgningsoversikt investering endres slik:  

Investeringer i varige driftsmidler økes med kr  44 883 643 
Tilskudd til andres investeringer økes med kr    3 132 000  
Momskompensasjon økes med kr     3 703 096 
Bruk av lånemidler økes med (ubrukte lånemidler) kr  44 312 547  

 
 
Formannskapets behandling 11.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
Rådmann Torbjørn Hansen 
Marianne Olsson 
Morten Gausen 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 11.03.2021: 
Kommunestyret vedtar re-budsjettering av investeringsprosjekter til investeringsbudsjettet for 2021. 
Bevilgningsoversikt investering endres slik:  

Investeringer i varige driftsmidler økes med kr  44 883 643 
Tilskudd til andres investeringer økes med kr    3 132 000  
Momskompensasjon økes med kr     3 703 096 
Bruk av lånemidler økes med (ubrukte lånemidler) kr  44 312 547  

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

10/21 Finansrapport 2020 
 
Arkivsak: 21/00170 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 11.03.2021 10/21 

Kommunestyret 23.03.2021 13/21 
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Rådmannens innstilling: 
 
Gran kommunes finansrapport for 2020 tas til orientering. 
 
 
Formannskapets behandling 11.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Morten Gausen 
Rådmann Torbjørn Hansen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 11.03.2021: 
Gran kommunes finansrapport for 2020 tas til orientering. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

11/21 Kommunedelplan helse og omsorg – forslag til planprogram og 
oppstart av planprosess 
 
Arkivsak: 21/00587 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 18/21 

Formannskapet 11.03.2021 11/21 

Eldrerådet 08.03.2021 8/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

15.03.2021 5/21 

Planutvalget 10.03.2021 7/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
1. Forslag til planprogram for kommunedelplan for helse og omsorg legges ut til offentlig ettersyn, 

og sendes på høring slik det er skissert i saksframlegget. 
2. Det varsles samtidig oppstart av arbeid med kommunedelplan for helse og omsorg i henhold til 

bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13. 
 
Formannskapets behandling 11.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Mette Mosby Kristiansen 
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Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 11.03.2021: 
1. Forslag til planprogram for kommunedelplan for helse og omsorg legges ut til offentlig ettersyn, 

og sendes på høring slik det er skissert i saksframlegget. 
2. Det varsles samtidig oppstart av arbeid med kommunedelplan for helse og omsorg i henhold til 

bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

12/21 Orientering om Investeringsprosjekt 690 Nytt sykehjem og 
omsorgsboliger på Sagatangen – prosjektstatus 
 
Arkivsak: 21/00449 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 11.03.2021 12/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Formannskapet tar orienteringen om status i Investeringsprosjekt 690 Nytt sykehjem og 
omsorgsboliger på Sagatangen, til orientering. 
 
Formannskapets behandling 11.03.2021: 
 
Kommunalsjef helse og omsorg Mette Mosby Kristiansen, enhetsleder eiendom Gard Olsen, og 
tjenesteutvikler helse og omsorg Merete Blisten holdt en orientering.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Gard Olsen 
Merete Blisten 
Morten Hagen (GBL) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Mette Mosby Kristiansen 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
Rådmann Torbjørn Hansen 
Gunn Seigerud (H) 
Inger Lise Stieng (Ap) 
Anne Marie Sterten (Sp) 
Dag Kristian Prestkvern (GBL) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 11.03.2021: 
Formannskapet tar orienteringen om status i Investeringsprosjekt 690 Nytt sykehjem og 
omsorgsboliger på Sagatangen, til orientering. 
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[Lagre]  
 
 
 
 

13/21 Endring i vertskommuneavtale om krisesentertilbud 
 
Arkivsak: 21/00075 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 11.03.2021 13/21 

Kommunestyret 23.03.2021 15/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Gran kommunestyre godkjenner ikke «Avtale om vertskommunesamarbeid - Ringerike krise- 
og kompetansesenter for vold i nære relasjoner» slik den foreslås fra vertskommunen. 

 
2. Gran kommunestyre godkjenner «Avtale om vertskommunesamarbeid - Ringerike krise- og 

kompetansesenter for vold i nære relasjoner» forutsatt at 2. avsnitt i 5.2. endres til: 
 

«Ved uttreden/avvikling av samarbeidet, har Ringerike kommune, som vertskommune, 
ansvar for ivaretagelse av arbeidsrettslige rettigheter ved omstilling jfr. arbeidsmiljølovens 
bestemmelser. De øvrige deltakerkommunene forplikter seg til å bistå Ringerike kommune 
når det gjelder tilrettelegging av framtidig arbeidsplass for overtallig bemanning.» 

 
3. Kommunestyret instruerer rådmannen til å delegere myndighet til rådmannen i Ringerike i 

samsvar med kommunelovens § 20-2, annet ledd. 
 

 
Formannskapets behandling 11.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Rådmann Torbjørn Hansen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 11.03.2021: 
1. Gran kommunestyre godkjenner ikke «Avtale om vertskommunesamarbeid - Ringerike krise- og 

kompetansesenter for vold i nære relasjoner» slik den foreslås fra vertskommunen. 
 
2. Gran kommunestyre godkjenner «Avtale om vertskommunesamarbeid - Ringerike krise- og 

kompetansesenter for vold i nære relasjoner» forutsatt at 2. avsnitt i 5.2. endres til: 
 

«Ved uttreden/avvikling av samarbeidet, har Ringerike kommune, som vertskommune, ansvar for 
ivaretagelse av arbeidsrettslige rettigheter ved omstilling jfr. arbeidsmiljølovens bestemmelser. 
De øvrige deltakerkommunene forplikter seg til å bistå Ringerike kommune når det gjelder 
tilrettelegging av framtidig arbeidsplass for overtallig bemanning.» 



 7  

 
3. Kommunestyret instruerer rådmannen til å delegere myndighet til rådmannen i Ringerike i 

samsvar med kommunelovens § 20-2, annet ledd. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

14/21 KulturKraften Hadeland - Søknad om prosjektmidler for perioden 2021-
2023 
 
Arkivsak: 21/00100 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 11.03.2021 14/21 

Kommunestyret 23.03.2021 21/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret avslår søknaden fra KulturKraften Hadeland om prosjektmidler for perioden 2021-
2023. 
 
 
Formannskapets behandling 11.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
Anne Marie Sterten (Sp) 
Rådmann Torbjørn Hansen 
Leif Arne Vesteraas 
Gunn Seigerud (H) 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Lars Erik Flatø (Ap) la fram følgende alternative forslag: 
«Søknaden fra Kulturkraften om prosjektmidler for perioden 2021-2023 innvilges. Midler for 2021 
finansieres ved redusert avsetning til disposisjonsfond. Finansiering av tilskudd for 2022 og 2023 
innarbeides i budsjett og økonomiplan.» 
 
Lars Erik Flatø (Ap) trakk forslaget og la i stedet fram følgende alternative forslag: 
«Søknaden fra Kulturkraften om prosjektmidler for perioden 2021-2023 innvilges. Midler for 2021 
finansieres ved disponering av kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 2021. 
Finansiering av tilskudd for 2022 og 2023 innarbeides i budsjett og økonomiplan.» 
 
Lars Erik Flatø (Ap) trakk forslaget og opprettholdt i stedet det opprinnelige. 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende tilleggsforslag, basert på forslaget fra Lars Erik Flatø (Ap):  
Det forutsettes at Jevnaker og Lunner kommuner vedtar tilsvarende bevilgning. 
 
Votering 



 8  

Ved votering ble innstillingen enstemmig avvist. 
 
Tilleggsforslaget fra Morten Hagen (GBL) ble enstemmig vedtatt.  
  
Forslaget fra Lars Erik Flatø (Ap) med det vedtatte tillegget ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Formannskapets vedtak 11.03.2021: 
Søknaden fra Kulturkraften om prosjektmidler for perioden 2021-2023 innvilges. Midler for 2021 
finansieres ved redusert avsetning til disposisjonsfond. Finansiering av tilskudd for 2022 og 2023 
innarbeides i budsjett og økonomiplan. 
 
Det forutsettes at Jevnaker og Lunner kommuner vedtar tilsvarende bevilgning. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

15/21 Nedklassifisering (privatisering) av kommunale veger - forslag til 
offentlig ettersyn 
 
Arkivsak: 21/00105 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 11.03.2021 15/21 

Kommunestyret 23.03.2021 26/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar, på grunnlag at Vegloven § 7 tredje ledd og § 8 andre ledd, at 
veger/vegstrekninger som vist i vedlegg 1a, foreslås lagt ned som kommunal veg, og lagt ut til bruk 
som privat veg fra 1.5.2022. 
 
Drift av gatelys videreføres som i dag. 
 
Vedtaket legges ut til offentlig ettersyn med onsdag 28. april som frist for innspill.  
 
Formannskapets behandling 11.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
   
Lars Erik Flatø (Ap) la fram følgende alternative forslag på vegne av Ap: 
Saken avvises. Budsjettmessige konsekvenser innarbeides i økonomiplan 2022 – 2025. 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende alternative forslag på vegne av GBL: 
Kommunestyret vedtar å stoppe arbeidet med privatisering av kommunale veger. 
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Morten Hagen (GBL) trakk sitt forslag.  
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot forslaget fra Lars Erik Flatø (Ap) på vegne av Ap. Forslaget 
fra Lars Erik Flatø (Ap) ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 11.03.2021: 
Saken avvises. Budsjettmessige konsekvenser innarbeides i økonomiplan 2022 – 2025. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

16/21 Forvaltning av kommunal kompensasjonsordning til lokale 
virksomheter 2021 
 
Arkivsak: 21/01034 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 11.03.2021 16/21 

Kommunestyret 23.03.2021 32/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å administrere ny kommunal kompensasjonsordning  
og tildele tilskudd på bakgrunn av innsendte søknader, innenfor de rammer som omtales i saken. 
 
Formannskapets behandling 11.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Rådmann Torbjørn Hansen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 11.03.2021: 
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å administrere ny kommunal kompensasjonsordning  
og tildele tilskudd på bakgrunn av innsendte søknader, innenfor de rammer som omtales i saken. 
 
[Lagre]  
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