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MØTEPROTOKOLL  
 

Kommunestyret 
 
Dato: 23.03.2021 kl 1630 - 2117 
 24.03.2021 kl 1600 - 1927 
Sted: Fjernmøte via digital møteplattform, jf. koml § 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), permisjon første møtedag. Deltok andre møtedag. 
Jan Peter Lyngstad (Ap) 
Vemund Viken (Ap) 
Knut Magnar Lehre (Ap)  
Willy Westhagen (GBL), permisjon fram til kl 1730 første møtedag, deltok 
fra orienteringen om Fontenehus. Permisjon fram til kl 1710 andre 
møtedag, deltok fra sak 30/21. 
Pål Arne Sangnæs (GBL)  
Roger Nyhus (GBL)  
Morten Hagen (GBL) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Dag-Kristian Prestkvern (GBL)  
Monica Gjefsen (GBL) 
John Olve Johnsen (GBL)  
Maren Raknerud (Sp) 
Anne Marie Grymyr Sterten (Sp) 
Dag Lindheim (Sp), permisjon fra kl 1855 andre møtedag, deltok til og med  
sak 31/21 
Asmund Johnsrud (Sp)  
Harald Westby (H)  
Gunn Seigerud (H)  
Hanne Mathisen (H) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp)  
Liv Kristin Lyngstad (FSVR)  

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Pernille Alm (GBL), møtte andre møtedag fram til kl 1710, sak 26/21 til og 
med sak 29/21 
Lars-Amund Skari (Sp), møtte begge møtedager 
Øivind Gaarder (Ap), møtte første møtedag, til og med sak 25/21 
Karoline Gjærviken (Sp) møtte som vara kl 1855, fra og med sak 34/21  

  
Forfall:  Ole Dæhlen (Sp), permisjon fram til 01.08.2021 
  
Fra administrasjonen: Rådmann Torbjørn Hansen, kommunalsjef helse og omsorg Mette Mosby, 
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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, kommuneoverlege Are Løken, kommunikasjonssjef Kirsten Jåvold 
Hagen, rådgiver Kjersti Andresen, kommunikasjonsrådgiver Kine Therese 
Vik-Erstad, rådgiver Eli Stigen 

  
Andre: Fontene-hus v/ seniorrådgiver Anne Hellum og  

medlem Fontenehus/erfaringskonsulent Lunner kommune Henning Bråten 
  
Protokollfører: Rådgiver Eli Stigen   
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 25.03.2021. 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 11.02.2021  

13/21 21/00585-3 Referatsaker til kommunestyremøtet 23.03.2021  

14/21 21/00170-13 Finansrapport 2020  

15/21 21/00379-9 Rebudsjettering av investeringer fra 2020 til 2021, del 1  

16/21 21/00075-2 Endring i vertskommuneavtale om krisesentertilbud  

17/21 21/00094-8 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - sluttbehandling  

18/21 21/00587-1 
Kommunedelplan helse og omsorg – forslag til planprogram og 
oppstart av planprosess 

 

19/21 21/00589-6 Høring -videreutvikling av sykehuset Innlandet HF  

20/21 21/00220-1 Kommunedelplan for kultur - til offentlig ettersyn og høring  

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

 

22/21 21/00961-2 Medvirkningsprosjektet Ingenting om oss uten oss 2021-2024  

23/21 21/00226-1 Orienteringssak om forprosjektet "Kulturarena Gran"  

24/21 21/00706-1 Endring av skolekretsgrenser i Gran kommune  

25/21 19/01187-32 
Reguleringsplan for Lygna hytteområde felt C og D - planutvalgets 
vedtak i sak 10/21 - foreleggelse for kommunestyret 

 

26/21 21/00105-4 
Nedklassifisering (privatisering) av kommunale veger - forslag til 
offentlig ettersyn 

 

27/21 21/01050-1 Bærekraftig reisemål i Gran kommune  
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28/21 21/00460-8 NOU 2020:15 Det handler om Norge - høringsuttalelse  

29/21 21/00460-4 
Høring i forbindelse med innføring av avgift for 
nullutslippskjøretøy 

 

30/21 21/00827-3 
Høringssvar - søknad om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer 
- Gran kommune 

 

31/21 21/00073-3 
Orientering om praksis rundt utgiftsdekning ved personlig 
assistanse 

 

32/21 21/01034-4 
Forvaltning av kommunal kompensasjonsordning til lokale 
virksomheter 2021 

 

33/21 21/00335-2 
Interpellasjon fra Jul Tore Kittelsrud (Frp) om flytting av Leikvoll 
barnehage til Grymyr skole 

 

34/21 21/00070-2 Sommer- SFO i Gran kommune 2021  

35/21 21/00950-3 Trafikkavvikling Brandbu sentrum  

36/21  Sak utenom sakslista: Tjenestekonsesjon for BPA  

    

 
Godkjenning av møteinnkalling 
Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
Godkjenning av saksliste 
Sakslista til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
Godkjenning av møtebok 
Protokollen fra møtet 11.02.2021 ble enstemmig godkjent. 
 

Tema/orienteringer 

 Covid 19 – status v/ kommuneoverlege Are Løken 

 Utvalgte kulturlandskap v/ rådgiver Kjersti Andresen 

 Fontenehus v/ seniorrådgiver Anne Hellum og medlem Fontenehus/erfaringskonsulent Lunner 
kommune Henning Bråten 

 Ordfører og rådmann orienterer 

o Regnskapsresultat 2020 v/ kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen 

o Organisasjonsendring - styrking av økonomifunksjonen v/ rådmann Torbjørn Hansen 

o Ordfører Randi Eek Thorsen orienterte om at hun og rådmann Torbjørn Hansen hadde 
møte med ansatte 25.02.2021, om status for tilbudet for barn og unge 

o Ordfører Randi Eek Thorsen orienterte om at politisk ledelse i Gran kommune jobber for 
at Karrieresenteret for Hadeland fortsatt skal være på lokalisert på Hadeland 
videregående skole 

o Ordfører Randi Eek Thorsen orienterte om oppsummeringen etter møtet med Snøhetta, 
og oppfølgingsmøte med saksbehandler 26.03.2021 med saksbehandler. Snøhetta 
leverer sitt mulighetsstudie 16.04.2021. 
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Habilitetsspørsmål  
Det var sendt inn habilitetsspørsmål fra Jan Peter Lyngstad (Ap) og Liv Kristin Lyngstad (Ap)  
til sak 21/21, fra Lars Erik Flatø (Ap) til sak 31/21, og fra Asmund Johnsrud (Sp) til sak 33/21. 
Habilitetsspørsmålene ble behandlet under hver enkelt sak, med unntak av habilitetsspørsmålet til 
sak 33/21 som ble utsatt. 
 
 
Saksrekkefølge og utsettelse av saker 
Etter behandlingen av sak 24/21, første møtedag, tok ordfører Randi Eek Thorsen opp skriftlige 
spørsmål til møtet, og de utsatte spørsmålene fra møtet 11.02.2021. Deretter behandlet 
kommunestyremøtet sak 25/21, som siste sak første møtedag. 
 
Ved avslutningen av møtets første dag, anmodet Jul Tore Kittelsrud (Frp) om at sakene som var blitt 
utsatt i møtet 11.02.2021, ble behandlet så tidlig som mulig andre møtedag. Ordfører Randi Eek 
Thorsen svarte at interpellasjonen i sak 33/21 ville bli behandlet, og at hun også hadde beregnet at 
møtet ville rekke å behandle de øvrige sakene på sakslista andre møtedag.  
 
Andre møtedag behandlet kommunestyret sakene fra og med sak 26/21. Etter behandling av sak 
31/21 foreslo ordfører Randi Eek Thorsen å behandle sak 34/21. Møtet godkjente dette. Ordføreren 
foreslo deretter å behandle sak 36/21. Morten Hagen (GBL) anmodet om at sak 32/21 ble behandlet 
først. Møtet ga tilslutning til dette. Deretter ble sak 36/21 tatt opp til behandling som siste sak i 
møtet.  
 
Øvrige saker ble utsatt, det vil si sak 33/21 og 35/21. Ordfører Randi Eek Thorsen informerte om at 
sak 33/21 Interpellasjon fra Jul Tore Kittelsrud (Frp) om flytting av Leikvoll barnehage til Grymyr 
skole, vil bli satt opp som første sak på sakslista til neste kommunestyremøtet. 
 
 

Skriftlige spørsmål som ble utsatt i kommunestyremøtet 11.02.2021, der svar var sendt ut i forkant 
av møtet 

 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  

 

Skriftlige spørsmål til kommunestyremøtet 23.03.2021 – 24.03.2021, der svar var sendt ut i forkant 
av møtet 

 
 Spørsmål om gummigranulat ved kunstgressbanene i Brandbu og Gran,  

fra Jan Peter Lyngstad (Ap) 

 Spørsmål om datasikkerhet i Gran kommune, fra Inger Lise Stieng (Ap) 

 Skriftlige spørsmål til komm 

Skriftlig spørsmål til kommunestyremøtet 23.03.2021 – 24.03.2021, der svaret ble ettersendt andre 
møtedag 
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 Spørsmål om oversikt og regnskap over minnegaver, fra Morten Hagen (GBL) 

 (H) 

Utsatt behandling av spørsmål 
Ordfører Randi Eek Thorsen orienterte om at hun hadde avklart med Else Randi Kolby (Ap) i forkant 
av møtet at svar på hennes to spørsmål blir tatt opp i kommunestyremøtet 22.04.2021. 

 
Behandlingen av svaret på spørsmålet fra Morten Hagen (GBL) ble også utsatt til møtet 22.04.2021. 
 
 
Møtegodtgjørelse 
Ved oppstart andre møtedag viste ordfører Randi Eek Thorsen til utsendt epost med informasjon om  
én møtegodtgjørelse for møtet 23.03.2021 – 24.03.2021. Ordføreren ba om kommunestyrets 
godkjenning til dette. Morten Hagen (GBL) foreslo på vegne av GBL at kommunestyrets medlemmer 
avsto fra godtgjørelse for andre møtedag. Møtet godkjente enstemmig forslaget. 
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13/21 Referatsaker til kommunestyremøtet 23.03.2021 
 
Arkivsak: 21/00585 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 13/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret tar referatsakene til møtet 23.03.2021 til orientering. 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Kommunestyret tar referatsakene til møtet 23.03.2021 til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

14/21 Finansrapport 2020 
 
Arkivsak: 21/00170 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 11.03.2021 10/21 

Kommunestyret 23.03.2021 14/21 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 11.03.2021 sak 10/21 
 
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. 
 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
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Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Gran kommunes finansrapport for 2020 tas til orientering. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

15/21 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 15/21 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 11.03.2021 sak 9/21 
 
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  

 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
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Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
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]  
 
 
 
 

16/21 Endring i vertskommuneavtale om krisesentertilbud 
 
Arkivsak: 21/00075 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 11.03.2021 13/21 

Kommunestyret 23.03.2021 16/21 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 11.03.2021 sak 13/21 
 
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.» 

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

samsvar med kommunelovens § 20-2, annet ledd. 
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Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
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.» 

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

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

17/21 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - sluttbehandling 
 
Arkivsak: 21/00094 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 10.03.2021 6/21 

Kommunestyret 23.03.2021 17/21 

 
 
Planutvalget har behandlet saken i møte 10.03.2021 sak 6/21 
 
Planutvalgets behandling 10.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Asmund Johnsrud (Sp) 
Pål Arne Sangnæs (GBL)  
Nestleder Gunn Elisabeth Alm Thoresen (Ap) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt 
 
Planutvalgets vedtak 10.03.2021: 
 

I henhold til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-13 vedtar Gran kommunestyre 
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. 
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Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Lars-Amund Skari (Sp) 
Asmund Johnsrud (Sp) 
Inger Lise Stieng (Ap) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
 

I henhold til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-13 vedtar Gran kommunestyre 
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

18/21 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 

 
 
Planutvalget har behandlet saken i møte 10.03.2021 sak 7/21 
 
Planutvalgets behandling 10.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Pål Arne Sangnæs (GBL) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 10.03.2021: 
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. 
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Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
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]  
 
 
 
 

19/21 Høring -videreutvikling av sykehuset Innlandet HF 
 
Arkivsak: 21/00589 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 19/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyre vedtar høringsuttalelse 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Willy Westhagen (GBL) 
Morten Hagen (GBL) 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen la fram følgende alternative forslag til vedtak, som er vedlagt 
protokollen: «Kommunestyret vedtar høringsuttalelse som framlagt av ordfører».  
 
Lars Erik Flatø (Ap) la fram følgende forslag: 
På vegne av Gran Aps gruppe fremmes følgende forslag til endring av forslag til høringsuttalelse i sak 
19/21, nytt avsnitt 4: 
 
«Selv med plassering av hovedsykehus i Moelv vil storparten av Hadelands befolkning ha kortere 
reiseavstand til hele 5 sykehus i Hønefoss, Oslo og Lørenskog. Hadelandskommunene er derfor glade 
for at prosjektgruppen anbefaler etablering av lokalmedisinsk senter på Hadeland.  
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Det er viktig at det legges opp til at et lokalmedisinsk senter på Hadeland kan gi et bredt spekter av 
spesialisthelsetjenester. Konseptet bør ha døgntilbud på sykehusnivå i størrelsesorden om lag 10 
senger.» 
 
Willy Westhagen (GBL) la fram følgende endringsforslag: 
 
Tekst siste side siste avsnitt tas ut: 
 
Et lokalmedisinsk senter på Hadeland vil ha en interkommunal intermediæravdeling med kommunale 
øyeblikkelig hjelp-senger. Det vil være viktig å ha et tilbud på kveld og helg for poliklinisk avklaring 
med tilbud innen biokjemi, enklere bildediagnostikk og spesialistvurderinger. Mange pasienter kan da 
«snus i døren» (såkalt «akutt utskrivning»), tilbake til en kommunal seng og trenger følgelig ikke 
oppta en seng ved Mjøssykehuset. 
  
Erstattes med: 
  
Da reiseveien uansett blir lang for våre innbyggere er det svært viktig at utviklingen av desentraliserte 
spesialisthelsetjenester videreutvikles så raskt som mulig. 
 
Willy Westhagen (GBL) trakk sitt forslag. 
 
Randi Eek Thorsen trakk sitt forslag til avsnitt 4. 
 
Votering 
Ved votering ble endringsforslaget fra Lars Erik Flatø (Ap), til avsnitt 4, satt opp mot punkt 4 i 
innstillingen med rådmannens forslag til høringsuttalelse som følger saksutredningen. Ved votering 
ble endringsforslaget fra Lars Erik Flatø (Ap) enstemmig vedtatt. 
 
Deretter ble innstillingen satt opp mot ordførers forslag, begge med den vedtatte endringen. 
Ordførerens forsalget med den vedtatte endringen – nytt avsnitt 4, ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Kommunestyret vedtar høringsuttalelse som framlagt av ordfører, med følgende endring: 
 
Nytt avsnitt 4: 
 

Selv med plassering av hovedsykehus i Moelv vil storparten av Hadelands befolkning ha 
kortere reiseavstand til hele 5 sykehus i Hønefoss, Oslo og Lørenskog. Hadelandskommunene 
er derfor glade for at prosjektgruppen anbefaler etablering av lokalmedisinsk senter på 
Hadeland.  
 
Det er viktig at det legges opp til at et lokalmedisinsk senter på Hadeland kan gi et bredt 
spekter av spesialisthelsetjenester. Konseptet bør ha døgntilbud på sykehusnivå i 
størrelsesorden om lag 10 senger. 

 
 
[Lagre]  
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20/21 Kommunedelplan for kultur - til offentlig ettersyn og høring 
 
Arkivsak: 21/00220 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 10.03.2021 8/21 

Eldrerådet 08.03.2021 6/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

15.03.2021 4/21 

Kommunestyret 23.03.2021 20/21 

 
Planutvalget behandlet saken i møtet 10.03.2021, sak 8/21. 
 
Planutvalgets vedtak 10.03.2021 : 
 
Kommunestyret vedtar i henhold til plan og bygningslovens § 11-14 å sende kommunedelplan for 
kultur på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 18. mai 2021. 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Kommunestyret vedtar i henhold til plan og bygningslovens § 11-14 å sende kommunedelplan for 
kultur på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 18. mai 2021. 

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

21/21 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 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 11.03.2021 sak 14/21 
 
Formannskapets behandling 11.03.2021: 
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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 
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. 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Liv Kristin Lyngstad (FSVR) hadde sendt habilitetsspørsmål i forkant av møtet, fordi saksbehandler er 
hennes mor.  
 
Jan Peter Lyngstad (Ap) hadde sendt habilitetsspørsmål i forkant av møtet, fordi han er gift med 
saksbehandler. 
 
Rådmann Torbjørn Hansen orienterte om habilitetsvurderingen. Han anbefalte at begge de to 
representantene ble erklært habile i saken, jf. fvl § 6, 1. og 2. ledd. 
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Ved votering ble Jan Peter Lyngstad (Ap) enstemmig erklært habil i saken. 
 
Ved votering ble Liv Kristin Lyngstad (Ap) enstemmig erklært habil i saken.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) la fram forslag tilsvarende rådmannens innstilling: 
Kommunestyret avslår søknaden fra KulturKraften Hadeland om prosjektmidler for perioden 2021-
2023. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot det alternative forslaget fra Jul Tore Kittelsrud (Frp). 
Innstillingen ble vedtatt med 25 mot 2 stemmer. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
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]  
 
 
 
 

22/21 Medvirkningsprosjektet Ingenting om oss uten oss 2021-2024 
 
Arkivsak: 21/00961 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 22/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret tar prosjektsøknaden om medvirkningsprosjektet «Ingenting om oss – uten oss» til 
orientering. 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Maren Raknerud (Sp) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Kommunestyret tar prosjektsøknaden om medvirkningsprosjektet «Ingenting om oss – uten oss» til 
orientering. 
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[Lagre]  
 
 
 
 

23/21 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 

Kommunestyret 23.03.2021 23/21 

 
 
Rådmannens innstilling 
 
Kommunestyret tar sluttrapporten til forprosjektet «Kulturarena Gran» til orientering. 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Jan Peter Lyngstad (Ap) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
Harald Westby (H) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen vedtatt med 26 mot 1 stemme. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Kommunestyret tar sluttrapporten til forprosjektet «Kulturarena Gran» til orientering. 
[Lagre]  
 
 
 
 

24/21 Endring av skolekretsgrenser i Gran kommune 
 
Arkivsak: 21/00706 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 24/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar følgende endringer 

1. Skolekretsgrensene endres i tråd med forslag  
2. Kretsene slås sammen slik at hver skole kun har ett kretsnummer 
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3. Beskrivelsene av skolekretsene og reglene for skifte av skolekrets i Gran kommune gjelder 
både barne- og ungdomsskolene og samles i ett dokument 

 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen foreslo å utsette saken. 
 
Disse hadde ordet til utsettelsessaken 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Morten Hagen (GBL) 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen ba om at representanter som har spørsmål til saksutredningen, sender 
disse skriftlige til rådmannen, slik at de kunne bli besvart i forkant av behandlingen i 
kommunestyremøtet i april. 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende utsettelsesforslag:   
Saken utsettes og sendes tilbake til rådmannen. Saksframlegget må forbedres slik at det fremgår 
hvilke endringer i skolekretsgrensene innstillingens punkt 1 innebærer. Dette bør vises på et kart. 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen foreslo tre minutters pause før votering i saken. Det ble holdt en kort 
pause. 
 
Votering 
Ved votering ble utsettelsesforslaget fra Morten Hagen (GBL) enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Saken utsettes og sendes tilbake til rådmannen. Saksframlegget må forbedres slik at det fremgår 
hvilke endringer i skolekretsgrensene innstillingens punkt 1 innebærer. Dette bør vises på et kart. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

25/21 Reguleringsplan for Lygna hytteområde felt C og D - planutvalgets 
vedtak i sak 10/21 - foreleggelse for kommunestyret 
 
Arkivsak: 19/01187 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 25/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Planutvalgets vedtak i sak 10/21 settes til side. 
I tråd med plan og bygningslovens § 12-11 legges forslag til reguleringsplan for Lygna felt C, med 
plankart datert 15.02.2021, reguleringsbestemmelser datert 15.02.2021 og planbeskrivelse datert 
12.02.2021, ut til offentlig ettersyn.  
Høringsfrist settes til seks uker etter kunngjøringsdato. 
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Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Morten Hagen (GBL) 
Gunn Elisabeth Alm Thoresen (Ap) 
Harald Westby (H) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Leif Arne Vesteraas  
Asmund Johnsrud (Sp) 
John Olve Johnsen (GBL) 
Pål Arne Sangnæs (GBL) 
 
Gunn Elisabeth Alm Thoresen (Ap) la frem følgende alternative forslag: 
Gran kommunestyre opprettholder vedtaket fra PLU 10.03.2021 angående tomteutnyttelse, i tråd 
med Områdeplan for Lygna Sør i Gran kommune pkt. 5.1.9.  
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot det alternative forslaget fra Gunn Elisabeth Alm Thoresen 
(Ap). Innstillingen ble vedtatt med 19 mot 8 stemmer. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Planutvalgets vedtak i sak 10/21 settes til side. 
I tråd med plan og bygningslovens § 12-11 legges forslag til reguleringsplan for Lygna felt C, med 
plankart datert 15.02.2021, reguleringsbestemmelser datert 15.02.2021 og planbeskrivelse datert 
12.02.2021, ut til offentlig ettersyn.  
Høringsfrist settes til seks uker etter kunngjøringsdato. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

26/21 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 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 11.03.2021 sak 15/21 
 
Formannskapets behandling 11.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
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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. 
 
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. 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Lars Erik Flatø (Ap) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Saken avvises. Budsjettmessige konsekvenser innarbeides i økonomiplan 2022 – 2025. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

27/21 Bærekraftig reisemål i Gran kommune 
 
Arkivsak: 21/01050 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 27/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Gran kommune slutter seg til Handlingsplanen for Bærekraftig reisemålsutvikling for Visit Innlandet, 
og vil være en bidragsyter inn i prosjektet. 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
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Vemund Viken (Ap) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
Ordfører Randi Eek Thoren 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) la fram følgende forslag: 
Gran kommune har dessverre ikke mulighet til å prioritere deltakelse i prosjektet 
Bærekraftig reisemålutvikling. 
  

Jul Tore Kittelsrud (Frp) la fram følgende alternative forslag: 
Kommunestyret slutter seg ikke til handlingsplanen Bærekraftig reisemålsutvikling for Visit Innlandet. 
 
Begrunnelse: 
Så langt kan ikke rådmann se at vi har administrative ressurser til å koordinere og følge opp arbeidet 
på en tilfredsstillende måte. Gitt de rammer vi har til dette vil rådmannen foreslå følgende vedtak: 
«Gran kommune har dessverre ikke mulighet til å prioritere deltakelse i prosjektet Bærekraftig 
reisemålsutvikling»   
 
Ordfører Randi Eek Thorsen anmodet forslagsstillerne om å bli enige om at en av forslagsstillerne 
trakk sitt forslag. Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) trakk sitt forslag. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot forslaget fra Jul Tore Kittelsrud (Frp). Innstillingen ble 
vedtatt med 18 mot 9 stemmer. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Gran kommune slutter seg til Handlingsplanen for Bærekraftig reisemålsutvikling for Visit Innlandet, 
og vil være en bidragsyter inn i prosjektet. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

28/21 NOU 2020:15 Det handler om Norge - høringsuttalelse 
 
Arkivsak: 21/00460 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 28/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
 

1. Gran kommunestyre kjenner seg godt igjen i den situasjonsbeskrivelsen utvalget gjør av 
utfordringene i distriktene og støtter opp om å utvikle tiltak innen den «brede distriktspolitikken» 
som kan gi likeverdig grunnlag for å utvikle attraktive og gode lokalsamfunn. Utvikling av nye 
arbeidsplasser er viktig, og skal en lykkes i å snu flyttestrømmen slik Norman-utvalget foreslår 
kreves det svært sterke virkemidler. 

 

2. Etter kommunestyrets syn er følgende tiltak svært viktige: 
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• Forsøk: Innlandet fylke bør bli forsøksfylke for utprøving av nye distriktspolitiske virkemidler i 
tråd med utvalgets anbefalinger. Det bør også søkes «frikommuneforsøk» med fristilling fra 
statlige retningslinjer for å skape nye gode løsninger – rammestyring. 

• Digital infrastruktur og veger: Det viktigste tiltaket innen infrastruktursatsing er at 
høyhastighets bredbånd til alle husstander må på plass og statens finansiering må sikre dette 
der markedet ikke leverer. I tillegg er det viktig å prioritere regionforstørring gjennom 
utbedring av fylkes- og riksvegnettet. 

• Desentralisert utdanning: Å kunne ta utdanning og oppdatere kompetanse uten å flytte er 
viktig og det må sikres virkemidler for å utvikle dette tilbudet til vårt fylke. 

• Boligmarkeder: Det må tas en gjennomgang av skattesystem og virkemidler i Husbanken for å 
utvikle et mer velfungerende boligmarked («prøvebolig og seniorbolig) i distriktene og en 
bedre balanse mellom sentrum – periferi. 

• Finansering av kommunal sektor: I gjennomgangen av Inntektssystemet vurdere om 
«hyttekommuner» med stort antall deltidsinnbyggere skal kompenseres for ekstra kostnader 
og må sikre at de regionalpolitiske elementene kompenserer ut fra de faktiske 
distriktsutfordringer som eksisterer i ulike områder. Økningen i antall eldre krever kompetanse 
og penger, det kreves nasjonale tiltak for å finansiere sektoren herunder ressurskrevende 
tjenester. 

 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Rådmann Torbjørn Hansen 
Vemund Viken (GBL) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
John Olve Johnsen (GBL) 
 
Vemund Viken (Ap) la fram følgende tilleggsforslag på vegne av Ap, - til nytt kulepunkt nederst i del 2 
av rådmannens innstilling: 
"Unge innbyggere er viktig for at distriktene skal ha en framtid. For å møte de 
demografiutfordringene utvalget peker på, mener kommunestyret at unges innspill og livserfaring må 
tas på like stort alvor som andre aldersgruppers." 
 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) la fram følgende tilleggsforslag på vegne av GBL: 
Under pkt 2 i rådmannens innstilling tilføyes følgende kulepunkt: 
*  Spredt bosetning: Det må tas større hensyn til kommunens egne prioriteringer i 
    spørsmål om fortetting kontra spredt bebyggelse. Det er en entydig trend at 
    barnefamilier ønsker boliger med god plass inne og ute, gjerne eneboliger, mens 
    sentrumsboliger i blokk er mest attraktive for pensjonister. Da må det være 
    mulig for barnefamilier å skaffe seg slike boliger som de ønsker. Det er heller ikke riktig  
    at fortetting fører til vesentlig redusert privatbilisme, slik noen synes å tro. På landsbygda 
    brukes privatbilen i stor grad til arbeidsreiser, og det er de færreste som kan 
    gå til arbeidsplassen, uansett hvor tett folk bor. 
  
Votering 
Ved votering over tilleggsforslaget fra Vemund Viken (Ap) på vegne av Ap ble forslaget enstemmig 
vedtatt. 
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Ved votering over tilleggsforslaget fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) på vegne av GBL, ble forslaget 
vedtatt med 18 mot 9 stemmer. 
 
Ved votering ble innstillingen uten de vedtatte tilleggene enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering ble innstillingen med de vedtatte tilleggene under punkt 2 vedtatt med 26 mot 1 
stemme. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
 

1. Gran kommunestyre kjenner seg godt igjen i den situasjonsbeskrivelsen utvalget gjør av 
utfordringene i distriktene og støtter opp om å utvikle tiltak innen den «brede 
distriktspolitikken» som kan gi likeverdig grunnlag for å utvikle attraktive og gode lokalsamfunn. 
Utvikling av nye arbeidsplasser er viktig, og skal en lykkes i å snu flyttestrømmen slik Norman-
utvalget foreslår kreves det svært sterke virkemidler. 

 

2. Etter kommunestyrets syn er følgende tiltak svært viktige: 
• Forsøk: Innlandet fylke bør bli forsøksfylke for utprøving av nye distriktspolitiske virkemidler i 

tråd med utvalgets anbefalinger. Det bør også søkes «frikommuneforsøk» med fristilling fra 
statlige retningslinjer for å skape nye gode løsninger – rammestyring. 

• Digital infrastruktur og veger: Det viktigste tiltaket innen infrastruktursatsing er at 
høyhastighets bredbånd til alle husstander må på plass og statens finansiering må sikre dette 
der markedet ikke leverer. I tillegg er det viktig å prioritere regionforstørring gjennom 
utbedring av fylkes- og riksvegnettet. 

• Desentralisert utdanning: Å kunne ta utdanning og oppdatere kompetanse uten å flytte er 
viktig og det må sikres virkemidler for å utvikle dette tilbudet til vårt fylke. 

• Boligmarkeder: Det må tas en gjennomgang av skattesystem og virkemidler i Husbanken for å 
utvikle et mer velfungerende boligmarked («prøvebolig og seniorbolig) i distriktene og en 
bedre balanse mellom sentrum – periferi. 

• Finansering av kommunal sektor: I gjennomgangen av Inntektssystemet vurdere om 
«hyttekommuner» med stort antall deltidsinnbyggere skal kompenseres for ekstra kostnader 
og må sikre at de regionalpolitiske elementene kompenserer ut fra de faktiske 
distriktsutfordringer som eksisterer i ulike områder. Økningen i antall eldre krever kompetanse 
og penger, det kreves nasjonale tiltak for å finansiere sektoren herunder ressurskrevende 
tjenester. 

 Unge innbyggere er viktig for at distriktene skal ha en framtid. For å møte de 
demografiutfordringene utvalget peker på, mener kommunestyret at unges innspill og 
livserfaring må tas på like stort alvor som andre aldersgruppers. 

 Spredt bosetning: Det må tas større hensyn til kommunens egne prioriteringer i spørsmål om 
fortetting kontra spredt bebyggelse. Det er en entydig trend at barnefamilier ønsker boliger 
med god plass inne og ute, gjerne eneboliger, mens sentrumsboliger i blokk er mest attraktive 
for pensjonister. Da må det være mulig for barnefamilier å skaffe seg slike boliger som de 
ønsker. Det er heller ikke riktig at fortetting fører til vesentlig redusert privatbilisme, slik noen 
synes å tro. På landsbygda brukes privatbilen i stor grad til arbeidsreiser, og det er de færreste 
som kan gå til arbeidsplassen, uansett hvor tett folk bor. 

 
 
[Lagre]  
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29/21 Høring i forbindelse med innføring av avgift for nullutslippskjøretøy 
 
Arkivsak: 21/00460 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 29/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
 

1. Det er nødvendig å sikre bompengeselskapenes inntekter, og Gran kommunestyre vil derfor 
støtte at det skal innføres betaling for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med 50 % av ordinær 
takst, fratrukket brikkerabatt i alle bompengeprosjekter på offentlig veg i Innlandet.  

2. Ved innføring gjøres det ingen nedjustering av ordinær takst. 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Else Randi Kolby (Ap) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen vedtatt med 21 mot 6 stemmer.  
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
 

1. Det er nødvendig å sikre bompengeselskapenes inntekter, og Gran kommunestyre vil derfor 
støtte at det skal innføres betaling for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med 50 % av ordinær 
takst, fratrukket brikkerabatt i alle bompengeprosjekter på offentlig veg i Innlandet.  

2. Ved innføring gjøres det ingen nedjustering av ordinær takst. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

30/21 Høringssvar - søknad om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer - 
Gran kommune 
 
Arkivsak: 21/00827 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 30/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret gir høringsuttalelse vedlagt som dokument 1 til Direktoratet for strålevern og 
atomsikkerhet (DSA) vedrørende søknad om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer i Gran 
kommune.  
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Det anmodes i kommunens uttalelse om at DSA følger de anbefalinger som er gitt i rapport fra 
Norconsult datert 10.3.2021 versjon J02 ved behandling av utslippssøknad for masselager ved RV4 i 
Gran kommune.  
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Rådmann Torbjørn Hansen 
Anne Marie Sterten (Sp) 
Dag-Kristian Prestkvern (GBL) 
Leif Arne Vesteraas 
Pål-Arne Sangnæs (GBL) 
Harald Westby (H) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Anne Marie Sterten (Sp) la fram følgende tilleggsforslag på vegne av Sp:  
Gran kommunestyre finner det svært kritikkverdig at Statens vegvesens vegprosjekt Rv 4 Gran på 
enkelte områder ikke er utført i samsvar med vilkår gitt i tillatelse - noe som har ført til tre påviste 
avvik. At overvåkinga utvides og intensiveres, med mulighet for å fange opp langtidsvirkninger, virker 
bare delvis beroligende. Gran kommunestyre mener det bør ses på mulighetene for å hindre, eller 
iallfall redusere radioaktive utslipp fra masselageret. 
 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) la fram følgende tilleggsforslag: 
Kommunen forlanger høyeste prioritet av overvåkning av området rundt, inklusiv bekker, vassdrag og 
Jarenvannet i lang tid. 
 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) ba om gruppemøte. 
 
Lars Erik Flatø (Ap) foreslo at begge forslagene kunne voteres over, siden forslagene ikke var 
motstridene. Møtet ga tilslutning til dette. Det ble ikke gjennomført gruppemøte. 
 
Votering 
Ved votering over tilleggsforslaget fra Anne Marie Sterten (Sp), ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering over tilleggsforslaget fra Jul Tore Kittelsrud (Frp), ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering ble innstillingen med de vedtatte tilleggene enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Kommunestyret gir høringsuttalelse vedlagt som dokument 1 til Direktoratet for strålevern og 
atomsikkerhet (DSA) vedrørende søknad om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer i Gran 
kommune.  
Det anmodes i kommunens uttalelse om at DSA følger de anbefalinger som er gitt i rapport fra 
Norconsult datert 10.3.2021 versjon J02 ved behandling av utslippssøknad for masselager ved RV4 i 
Gran kommune.  
 
Gran kommunestyre finner det svært kritikkverdig at Statens vegvesens vegprosjekt Rv 4 Gran på 
enkelte områder ikke er utført i samsvar med vilkår gitt i tillatelse - noe som har ført til tre påviste 
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avvik. At overvåkinga utvides og intensiveres, med mulighet for å fange opp langtidsvirkninger, virker 
bare delvis beroligende. Gran kommunestyre mener det bør ses på mulighetene for å hindre, eller 
iallfall redusere radioaktive utslipp fra masselageret. 
 
Kommunen forlanger høyeste prioritet av overvåkning av området rundt, inklusiv bekker, vassdrag og 
Jarenvannet i lang tid. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

31/21 Orientering om praksis rundt utgiftsdekning ved personlig assistanse 
 
Arkivsak: 21/00073 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 31/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

15.03.2021 6/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 

 
1. Kommunestyret tar rådmannens informasjon til orientering.  
2. Driftsutgifter forvaltes slik at kommunen sikrer likebehandling av tjenestemottakere med 

behov for personlig og praktisk assistanse.  
3. Nivået på utgiftsdekning følger av minimumskrav angitt i lov og veiledere. 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Lars Erik Flatø (Ap) hadde sendt inn habilitetsspørsmål i forkant av møtet, på bakgrunn av at han er 
daglig leder for Fagforbundet. Rådmann Torbjørn Hansen redegjorde for habilitetsvurderingen og 
anbefalte at representanten ble erklært habil, jf. fvl § 6. Ved votering ble Lars Erik Flatø (Ap) 
enstemmig erklært habil i saken. 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen ba om fem minutters pause. Møtet holdt en kort pause. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Morten Hagen (GBL) 
Else Randi Kolby (Ap) 
Anne Marie Sterten (Sp) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
Janicke Brechan 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende alternative forslag på vegne av GBL: 
1. Kommunestyret ber rådmannen utlyse tjenestekonsesjon for BPA i Gran kommune og bruke NS 

8435 som standard kontrakt med en timepris som tilsvarer landsgjennomsnittet. Dette for å sikre 

forsvarlige lønns- og arbeidsforhold for assistentene. Timeprisen dekker lønn, pensjon, sykelønn, 
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overtid, vikar, kvelds- helligdag- nattillegg, driftskonto og alle administrative kostnader. Alle BPA 

ordninger skal ha driftsmiddelkonto hvor minimum 3% av timepris avsettes. Kommunestyret ber 

om at driftsmidler som er knyttet til BPA ordningen forvaltes slik som i dag, gjennom 

leverandøren. 

2. Tjenestekonsesjon lyses ut for 4 år med opsjon på inntil 2+2 år. Rådet for likestilling av mennesker 

med nedsatt funksjonsevne høres før utøvelse av opsjon.  

 
Lars Erik Flatø (Ap) ba om ny vurdering av sin habilitet, på bakgrunn av innholdet i endringsforslaget.  
 
Ordfører Randi Eek Thorsen ba rådmannen orientere nærmere om sakens innhold og bakgrunn, før 
kommunestyret eventuelt behandlet Lars Erik Flatøs (Ap) habilitetsspørsmål.  
 
Kommunalsjef Janicke Brechan ga en orientering om saken på vegne av rådmannen.  
 
Ordfører Randi Eek Thorsen (Ap) ba om fem minutters pause.  
 
Ordfører Randi Eek Thorsen orienterte om at hun etter samråd med rådmannen avviste å behandle 
forslaget fra Morten Hagen (GBL), fremmet på vegne av GBL. Ordføreren begrunnet dette med at å 
realitetsbehandle forslag om tjenestekonsesjon for BPA ikke var utredet i den fremlagte saken.  
 
Ordfører Randi Eek Thorsen viste til reglene i kommuneloven § 11 – 3, siste ledd, som sier at 
møteleder eller 1/3 kan sette seg imot at det fattes vedtak i en sak som ikke står oppført på den 
utsendte sakslista. Hun spurte om GBL ville be om at saken ble satt opp som en tilleggssak.  
 
Morten Hagen (GBL) viste til koml § 11-3 første ledd som sier at 1/3 av kommunestyrets medlemmer 
kan kreve å sette en sak på sakslista. Ordfører Randi Eek Thorsen bekreftet at dette var korrekt. 
 
Morten Hagen (GBL) ba om sak om tjenestekonsesjon for BPA ble satt på sakslista. Det vises til videre 
behandling under sak 36/21. 
 
Kommunestyremøtet fortsatte behandlingen av sak 31/21: 
 
Else Randi Kolby (Ap) la fram følgende alternative forslag på vegne av Ap: 
1. Kommunestyret tar rådmannens informasjon til orientering             
2. Driftsutgifter forvaltes slik at kommunen sikrer likebehandling av tjenestemottakere med behov 

for personlig og praktisk assistanse.  
3. Kommunestyre ber rådmannen utrede støtteordninger for ferie og fritidsreiser for personer med 

behov for personlig og praktisk assistanse. Hvordan en slik ordning kan organiseres og de 
økonomiske konsekvensene av den.  

 
Anne Marie Sterten (Sp) la fram følgende alternative forslag på vegne av Sp: 
1. Kommunestyret tar rådmannens informasjon til orientering 
2. Driftsutgifter forvaltes slik at kommunen sikrer likebehandling av tjenestemottakere med behov 

for personlig og praktisk assistanse. 
3. Kommunestyret ber rådmannen utrede støtteordninger for ferie og fritidsreiser for personer med 

behov for personlig og praktisk assistanse – hvordan en slik ordning kan organiseres og de 
økonomiske konsekvenser av den. 

 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) stilte spørsmål om videre behandling av sakslista, og henviste til sin 
anmodning første møtedag, om at utsatte saker skulle bli behandlet først andre møtedag.  
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Ordfører Randi Eek Thorsen ba om at Else Randi Kolby (Ap) og Anne Marie Sterten (Sp) godkjenne at 
deres forslag ble samordnet til et fellesforslag. Begge forslagsstillerne godkjente dette.  
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot det alternative fellesforslaget fra Else Randi Kolby (Ap) og 
Anne Marie Sterten (Sp), på vegne av Ap og Sp. Det alternative forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens informasjon til orientering             
2. Driftsutgifter forvaltes slik at kommunen sikrer likebehandling av tjenestemottakere med behov 

for personlig og praktisk assistanse.  
3. Kommunestyret ber rådmannen utrede støtteordninger for ferie og fritidsreiser for personer 

med behov for personlig og praktisk assistanse. Hvordan en slik ordning kan organiseres og de 
økonomiske konsekvensene av den.  

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

32/21 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 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 11.03.2021 sak 16/21 
 
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. 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
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Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
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]  
 
 
 
 

33/21 Interpellasjon fra Jul Tore Kittelsrud (Frp) om flytting av Leikvoll 
barnehage til Grymyr skole 
 
Arkivsak: 21/00335 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 11.02.2021 12/21 

Kommunestyret 23.03.2021 33/21 

 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 11.02.2021 sak 12/21 
 
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 (Frp) 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.  
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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.  
 
Kommunestyrets vedtak 11.02.2021: 
Saken utsettes. 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Behandlingen av saken ble utsatt til kommunestyremøtet 22.04.2021. 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Saken utsettes. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

34/21 Sommer- SFO i Gran kommune 2021 
 
Arkivsak: 21/00070 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 34/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

  
Prisen på sommer-SFO reduseres til kr. 200 pr. dag for 2021. Kostpenger kommer i tillegg.  
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Roger Nyhus (GBL) ba om at øvrige saker ble utsatt. Ordfører bekreftet kl 1905 at møtet ville bli 
avsluttet kl 1915. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
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Inger Lise Stieng (Ap) 
Maren Raknerud (Sp) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 

  
Prisen på sommer-SFO reduseres til kr. 200 pr. dag for 2021. Kostpenger kommer i tillegg.  
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

35/21 Trafikkavvikling Brandbu sentrum 
 
Arkivsak: 21/00950 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 35/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar vedlagte skiltplan 
 
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Behandlingen av saken ble utsatt til kommunestyremøtet 22.04.2021. 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Kommunestyret vedtar vedlagte skiltplan 
[Lagre]  
 
 
 
 

36/21 Sak utenom sakslista: Tjenestekonsesjon for BPA 
 
Arkivsak:  

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 36/21 

 
Saken var ikke utredet av rådmannen i forkant av møtet. 
 
Behandling av forslaget om å sette saken på sakslista 
Det vises til behandlingen av sak 31/21.  
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Kl 1855 behandlet kommunestyret forslaget fra Morten Hagen (GBL), om å sette opp 
Tjenestekonsesjon for BPA, som sak utenom sakslista. 
 
Morten Hagen (GBL) foreslo følgende:  
På vegne av Bygdelista ber jeg om at sak om tjenestekonsesjon for BPA settes på sakslista. 
 
Det kreves minst 1/3 av stemmene å sette en sak på sakslista i henhold til kommuneloven § 11-3 
første ledd. Dette var redegjort for under behandlingen av sak 31/21. 
 
 
Votering over om saken skulle settes på sakslista 
Kommunestyret vedtok med 12 mot 15 stemmer å sette saken på sakslista.  
 
 
Da saken var satt på sakslista som sak 36/21 informerte ordfører Randi Eek Thorsen om at den trolig 
måtte utsettes, på grunn av møtets tidsramme. Morten Hagen (GBL) anmodet om at saken ble 
behandlet før anbudet ble sendt ut. Ordføreren bekreftet at en utsettelse av anbudet måtte være en 
konsekvens av eventuell utsettelse.  
 
Kl 1909, etter behandlingen av sak 34/21 og 32/21, anbefalte ordfører Randi Eek Thorsen at sak 
36/21 ble tatt opp til behandling i stedet for interpellasjonen i sak 33/21, for å unngå et ekstra 
kommunestyremøte i april. Møtet tok deretter sak 36/21 opp til behandling.  
 
Kommunestyrets behandling 23.03.2021: 
 
Lars Erik Flatø (Ap) stilte habilitetsspørsmål på bakgrunn av at han er daglig leder for Fagforbundet. 
Rådmann Torbjørn Hansen redegjorde for habilitetsvurderingen og anbefalte at representanten ble 
erklært inhabil. Lars Erik Flatø (Ap) ble enstemmig erklært inhabil jf. fvl § 6. Det møtte ingen vara. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Anne Marie Sterten (Sp) 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende forslag på vegne av GBL:  

1. Kommunestyret ber rådmannen utlyse tjenestekonsesjon for BPA i Gran kommune og bruke NS 

8435 som standard kontrakt med en timepris som tilsvarer landsgjennomsnittet. Dette for å sikre 

forsvarlige lønns- og arbeidsforhold for assistentene. Timeprisen dekker lønn, pensjon, sykelønn, 

overtid, vikar, kvelds- helligdag- nattillegg, driftskonto og alle administrative kostnader. Alle BPA 

ordninger skal ha driftsmiddelkonto hvor minimum 3% av timepris avsettes. Kommunestyret ber 

om at driftsmidler som er knyttet til BPA ordningen forvaltes slik som i dag, gjennom 

leverandøren. 

2. Tjenestekonsesjon lyses ut for 4 år med opsjon på inntil 2+2 år. Rådet for likestilling av mennesker 

med nedsatt funksjonsevne høres før utøvelse av opsjon.  

 
I henhold til kommuneloven § 11-3, siste ledd, kan ordfører eller 1/3 av kommunestyret avvise at en 
sak tas opp til votering, dersom saken ikke står oppført på den utsendte sakslista. Dette var redegjort 
for under behandlingen av sak 31/21. 
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Ordfører Randi Eek Thorsen sa at hun valgte å ikke benytte sin rett til å avvise votering over saken, 
men lot kommunestyret votere over dette. 
 
Votering over om saken skulle tas opp til votering 
Ved votering stemte 14 mot og 12 for at saken skulle tas opp til votering.  
 
Dermed ble saken ikke tatt opp til votering.  
 
Kommunestyrets vedtak 23.03.2021: 
Teknisk sak uten saksutredning 
 
 
 
[Lagre]  
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