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MØTEINNKALLING   
 

Eldrerådet  
 
Dato: 12.04.2021 09:00  
Sted: Fjernmøte - Digital møteplattform  
Arkivsak: 21/00053  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall meldes til utvalgssekretær via epost postmottak@gran.kommune.no 
eller tlf 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 

Tema/orienteringer 
 Nasjonal erfaringskonferanse for Leve hele livet – Lære av hverandre – Dele med hverandre 

 Forslag om etablering av helsefellesskap – Notat fra Jørund Hassel, Kommunal 
brukerrepresentant i overordnet samarbeidsutvalg i Sykehuset Innlandet HF. 

 Eventuelt: Åpen post/spørsmål fra rådets medlemmer 
 
 

SAKSLISTE  

9/21 21/00201-12 Kirkestallen på Granavollen_Plassering av toalettanlegg  

10/21 21/00449-19 Orienteringssak om prosjekt 690  

11/21 21/00235-6 Orienteringssaker - eldrerådet 12.04.2021  

    

 
 
Jaren, 7. april 2021 
 
 
 
Kjersti Høibø Tysland 
Utvalgssekretær 
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9/21 Kirkestallen på Granavollen_Plassering av toalettanlegg 
 
Arkivsak-dok.  21/00201-12 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Kari Møyner 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 07.04.2021 20/21 

Eldrerådet 12.04.2021 9/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

  

 
 

Rådmannens innstilling: 
Planutvalget vedtar at et offentlig toalettanlegg bygges vest i Kirkestallen på Granavollen. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
1) Kirkestallen på Granavollen. Restaurering og bygging av toaletter PU-sak 

55/20 
Nei 

2) Protokoll fra PU-sak 55/20 Nei 
3) Vedtak PLU 10.03.21 Helhetlig plan sak 9/21 Ja 
4) Kirkestallen_Uttalelse om verneverdi fra Innlandet fylkeskommune Ja 
5) Kirkestallen_Uttalelse om verneverdi fra Riksantikvaren Ja 
6) Granavollen Vel Uttalelse om beliggenhet av toalett_11.01.21 Ja 
7) Husstyret Kommunehuset_Uttalelse om beliggenhet av toalett_11.01.21 Ja 
8) Granavollen Vel_Protokoll fra Årsmøte 03.03.21 Ja 
9) Befaring av Kirkestallen 18.03.21. Ny plassering av toalettanlegg Ja 
10) Svar fra Innlandet fylkeskommune om plassering av toalettanlegg, 19.03.21 Ja 
11) SpareBankstiftelsen Gran_Gavebrev_Prosjekt: Oppgradering av 

kirkestallene på Granavollen 
Ja 

12) Gran Tingelstad menighetsråd_uttalelse om offentlig toalett på 
Granavollen_22.03.21 

Ja 

 
 

Oppsummering 
Planutvalget som er styringsgruppe for Helhetlig plan for Granavollen, vedtok 02.12.20 at 
Kirkestallen skal restaureres og toalett skal bygges øst i stallen. 
 
Planutvalget 10.03.21 ønsket en ny utredning og sak angående plassering av toalettanlegg i 
kirkestallen etter at Granavollen vel har endret syn på hvor toalettanlegget bør plasseres. 
 
Befaring ble gjennomført 18.03.21 med planutvalgsleder og representanter fra Granavollen Vel og 
Gran kommune ved Eiendom og Kultur. Enighet om at toalett kan plasseres i det andre rommet fra 
vest med inngang fra nord.  Fylkeskommunen, kulturarvavdelingen støtter dette forslaget. 
 
 

Saksutredning 
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Bakgrunn for saken 
Planutvalget vedtok 02.12.20 (sak 55/20) at Kirkestallen skal restaureres og at toaletter bygges øst i 
Kirkestallen. Gran kommune i samarbeid med Granavollen vel skal søke om eksterne midler til 
restaurering av Kirkestallen og bygging av toaletter. Dersom dette fører frem vil det medføre lavere 
kostnader for kommunen.  
 
Årsmøtet i Granavollen Vel 03.03.21 fattet vedtak om at toalettanlegget bør ligge i vest framfor i øst. 
 
Etter en orientering om Helhetlig plan i planutvalgsmøte 10.03.21 ble følgende vedtak fattet: 
«Planutvalget har merket seg det enstemmige vedtaket på årsmøtet i Granavollen vel. Planutvalget  
ønsker derfor at rådmannen utreder plassering av toaletter i vestenden av kirkestallene, og raskest 
mulig fremmer ny sak for planutvalget. Utredningen må ta utgangspunkt i at stallplassene bevares, i 
tråd med uttalelsen fra kulturmyndighetene. Punkt 2 i vedtaket fra PU sak 55/20, oppheves herved.» 
 

Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Ingen 
 
Eksisterende planer 
Ingen 
 
Gjeldende vedtak 
02.12.20 PU-sak 55/20 
10.03.21 PU-sak 9/21 
 
Økonomi 
Restaurering av kirkestallen og bygging av et offentlig toalettanlegg er kostnadsberegnet til  
kr 4 044 242 (inkl mva).  I samarbeid med Granavollen Vel er det søkt eksterne midler. Per i dag har 
Sparebankstiftelsen Gran innvilget kr 1 250 000 til bygging av toalettanlegg i kirkestallen.  
Rådmannen fremmer sak til Formannskap og Kommunestyret om fullfinansiering når Planutvalget 
har fattet vedtak om plassering og svar på søknadene om ekstern finansiering er mottatt. 
 
Bemanning 
Administrativ oppfølging med detaljplanlegging av restaurering og bygging av toalettanlegg. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Et offentlig toalett skal være tilgjengelig hele døgnet og det må være brannsikret og universelt 
tilgjengelig.  
 
Etter planutvalgets vedtak 02.12.20 var det et stort engasjement fra mange hold om toalettenes 
beliggenhet: I kirkestallen øst eller vest eller i Kommunehuset. 
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Kommunehuset 
Kommunehuset er reservert for bruk av faste brukere nesten hver eneste hverdag. I tillegg kommer 
utleie til foredrag, møter og selskapelighet av enkeltpersoner og andre lag, foreninger eller 
organisasjoner. 
 
Toalettene i Kommunehuset har lenge vært planlagt rehabilitert, men pga manglende finansiering er 
det ikke blitt gjennomført. De må totalrenoveres dersom de skal fungere som et offentlig toalett, 
med bla brannsikring. 
 
Etter at arbeidet med ny rømningstrapp på Kommunehuset startet opp i januar, var det enkelte som 
ønsket at det offentlige toalettet kunne bygges samtidig i dette bygget. Dette trappehuset har vært 
planlagt for flere år siden. «Korona-tilskudd» medførte at dette tiltaket raskt kunne gjennomføres.  
 
Styret i Granavollen Vel avholdt derfor et styremøte 11.01.21, jfr vedlagte referat. De fastholdt 
beslutningen om at de ønsker å bevare kirkestallen og ha toaletter i østenden av bygget. Plan B er at 
toaletter bygges i Kommunehuset samtidig med restaurering av stallen og at man får til en god 
løsning med brannmur og brannsikring.  
 
Husstyret i Kommunehuset hadde også møte 11.01.20, jfr vedlagte referat, og skriver at det lar seg 
gjøre å bygge et offentlig toalett i bygget, i tillegg til et separat toalett for Kommunehusets brukere. 
Husstyret presiserer at også dette må være tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 
 
Kirkestallen øst eller vest  
Da saksframlegget i PU-sak 55/20 ble skrevet var ikke uttalelse om verneverdi for kirkestallen 
kommet fra vernemyndighetene. De ble referert muntlig i møtet 02.12.20. Uttalelsene ligger derfor 
vedlagt til denne saken (vedlegg 4 og 5).  
 
Plasseringer av toalettanlegg har vært diskutert i flere år. Forslag med inngang fra vest, nord, øst og 
sør har vært fremmet. Det har vært diskutert og tatt hensyn til tilgjengelighet, trafikksikkerhet, 
kulturverdier i stallen, inngrepets størrelse i bygget og hvordan best nytte det resterende arealet i 
stallen.  

Innlandet fylkeskommune har ved flere anledninger presisert at den vestre delen av stallen er viktigst 
å bevare. De skriver 12.02.21: «I den vestre delen av kirkestallen er det fortsatt bevart spiltau fra den 
tiden bygningen ble brukt som stall, og vår vurdering er at det er ønskelig å beholde disse uendret. På 
utsiden av spiltauene er det bevart en utedo.»  
 
Stallgruppa og styret i Granavollen Vel har tidligere gått inn for å plassere toalettet i øst (vedlegg 6).  
Årsmøtet 2021 gikk inn for plassering i vest (vedlegg 8). 
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Skisse med plassering av toalett i øst. 
 

 
Foreløpig skisse med plassering av toalett i vest. (skal ikke være dør til bøttekott fra naborommet i 
øst). 
 
 
Etter nytt vedtak i Planutvalget 10.03.21 ble det gjennomført en befaring av Kirkestallen 18.03.21 
(vedlegg 9). Planutvalgsleder, Granavollen Vel og kommunens administrasjon var representert. 
Ny plassering av toalettanlegg i vest av Kirkestallen ble vurdert og det ble konkludert med at det kan 
la seg gjøre i rom nummer to fra vest (heretter kalt i vest). Følgelig blir rommet med utedoene lengst 
i vest bevart i sin helhet, likeledes bevares rommet med stallinnredninger, slik 
kulturvernmyndighetene ønsker. Inngangsparti blir fra nord og må ha tydelig avgrensing til vegbanen. 
 
 
Vurdering 
Rådmannen mener at det praktisk kan la seg gjøre å bygge et offentlig toalettanlegg enten i 
Kommunehuset eller i Kirkestallen og at kostnadene ved å bygge toalett vil bli omtrent det samme.  
På begge steder må det brannsikre vegger, tak etc, og nytt interiør må skaffes. Det ville blitt et noe 
mindre areal som kan benyttes i Kommunehuset enn i stallen da det her også må bygges et nytt 
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toalett for brukerne i Kommunehuset. Jo større areal som innlemmes til Kommunehusets 
toalettanlegg jo færre toaletter blir det plass til i det offentlige toalettet. 
Ved å bygge toalett i Kirkestallen opprettholdes toalettene i Kommunehuset slik at det til sammen 
blir mange toaletter på Granavollen i tider hvor det er stor aktivitet. Flere toaletter blir tilgjengelig for 
Kommunehusets brukere, og ikke bare ett som ville vært aktuelt om et offentlig toalett skulle bygges 
der.  
 
Gran Tingelstad menighetsråd skriver at både Kommunehuset og vestenden på Kirkestallen 
tilfredsstiller deres ønske og er begge gode alternativer for offentlige toaletter på Granavollen 
(vedlegg 12). Granavollen Vel ønsker plassering i vest. 
 
Rådmannen mener at siden Sparebankstiftelsen Gran har satt som vilkår at gaven på kr 1,25 mill, skal 
benyttes til toalettanlegg i kirkestallene (vedlegg 11) veier dette tungt for plassering i stallen og ikke i 
Kommunehuset. 
 
Rådmannen mener at toalett kan legges både i øst eller vest i stallen. Ved å legge toalett i øst vil det 
kunne bli en sammenhengende bruk av resten av stallen til aktiv bruk til andre gode formål.  
Bygningen blir noe mer «oppstykket» ved å legge toalettanlegg i vest. Tilgjengeligheten fra 
parkeringsplassen kan være noe kortere til øst, mens tilgjengeligheten fra kirkevangen er bedre med 
plassering i vest. 
 
Østalternativet har et noe større areal enn i vest, med plass til tre toaletter mot to i vest. Ved begge 
alternativene kreves en avgrensing fra vei til inngangspartiet med tanke på trafikksikkerhet.   
 
Kulturvernmyndighetene kan godta begge de omtalte løsningene.  
 
Ut i fra en helhetlig vurdering mener rådmannen at det beste alternativet er å legge toalettet vest i 
Kirkestallen. 
 
 
Rådmannens innstilling 
Planutvalget vedtar at et offentlig toalettanlegg bygges vest i Kirkestallen på Granavollen. 
 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vedtak sendes Granavollen Vel, Innlandet fylkeskommune, Gran/Tingelstad menighetsråd 
 

 
Dato: 25. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
 

 
 

Vedlegg til sak 
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10/21 Orienteringssak om prosjekt 690 
 
Arkivsak-dok.  21/00449-19 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Mette Mosby 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 08.04.2021 21/21 

Eldrerådet 12.04.2021 10/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Formannskapet tar saken til orientering 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Orienteringen er i hovedsak en dialog mellom styringsgruppen (formannskapet) og rådmannen. 
Kommunens arbeid med å revidere befolkningsframskrivinger og dekningsgrad på sykehjem og 
omsorgsboliger, er avhengig av jevn framdrift for at en saksutredning skal være klar til 
kommunestyrets møte i juni. Konsulentene fra Agenda Kaupang er engasjert for å bidra med å 
bearbeide tall og analyser. De var også med på å utarbeide strategiplanen i 2017. 
 
Rådmannen orienterer om den formelle organiseringen av arbeidet med prosjektet, og status for 
samarbeidet med Sykehuset Innlandet HF og Lunner kommune. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 
Prosjektorganisering 
Rådmannen har opprettet en administrativ styringsgruppe. Gruppen ledes av Rådmannen og består 
av kommunalsjef helse og omsorg, kommunalsjef kultur og samfunn, prosjektsjef, økonomisjef og 
kommunikasjon. Vi innkaller til et møte med ressursgruppen for prosjektet i etterkant av orientering i 
formannskapet 8.april. I møtet vil ressursgruppen få informasjon om arbeidet og framdriften i 
prosjektet. Ressursgruppen ble opprettet i forrige fase av prosjektet. Den har bestått av tillitsvalgte, 
verneombud, leder av eldrerådet og rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, i 
tillegg til rådmannens ledergruppe. Møtene med ressursgruppen har vært korte og det har vært lite 
tid til tilbakemeldinger. Gruppen har ved flere anledninger ikke vært fulltallig.  Rådmannen vil nå 
vurdere om gruppen skal fortsette med samme representanter videre. Ønsket er å få en bredere 
medvirkning fra dem som er berørt av et lokalmedisinsk senter på Sagatangen. 
 
Formannskapet er styringsgruppe for strategi og bygg, slik det fremkommer i kommunestyrets 
vedtak. Styringsgruppen vil informeres fortløpende i prosessen og får mulighet til å komme med 
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innspill underveis, slik at utredninger og politisk behandling av viktige milepæler og avgjørelser 
avklares og framdriften opprettholdes i prosjektet. 
 
Samarbeid med Lunner og Sykehuset Innlandet (SI) 
Det har vært et arbeidsmøte for å jobbe videre med rammene for lokalmedisinsk senter på 
Hadeland. Arbeidsmøtet ble avholdt gjennom Samhandlingsplattformen, som er etablert i samarbeid 
mellom SI, Gran og Lunner. Det vil komme et notat fra dette til behandling i styringsgruppen. I møtet 
ble det lagt fram en framdriftsplan for prosjektet likelydende planen som ble lagt frem for 
formannskapet 11.mars i år. 
 
Signalene fra SI er at dette er en realistisk fremdrift som de tenker kan bidra til felles prosjektering.  
Et nytt møte planlegges med ordførere, regionrådsmedlemmer, rådmannen og divisjonsdirektør i SI i 
starten av mai. Planen for møtet er å gjennomgå innspillene etter en intern gjennomgang i 
kommunene og SI. 
 
Dette er oppfølging av vedtak i KST sak 20/ 00023: 

 Prosjekt 690 Helse og omsorgssenter på Sagatangen videreutvikles med sikte på å kunne 
realisere samtidig utbygging av et lokalmedisinsk senter i samarbeid med Sykehuset 
Innlandet og Lunner kommune til 2024/25. 

 
Revidering av strategiplanen for helse og omsorg 
Agenda Kaupang ved Per Schanche informerer i møtet om oppdaterte befolkningsframskrivinger og 
vurderinger av behov for sykehjem og tilsvarende bolig med heldøgns bemanning. 
Punkter i sak 20/ 00023: 

 Ytterligere behov for heldøgns omsorg dekkes med bemannede omsorgsboliger, med mål 
om at statstilskudd og husleie dekker investeringskostnader. Et viktig supplement er å 
videreføre dagens ordning med private tilbydere av heldøgns omsorg. 

Oppfølgingspunkter i sak 21/00499: 

 Behov for sykehjemsplasser og bemannede omsorgsboliger oppdateres i tråd med nivå for 
Norge og Norden i 2025–2040. 

 Vi tar sikte på et prosjekt som dekker et framtidig behov for sykehjemsplasser (2030) 
ferdigstilt til årsskiftet 2024/2025. Ytterligere behov for heldøgns omsorg dekkes av 
bemannede omsorgsboliger. 

 
Presentasjonen sendes til styringsgruppen i etterkant av møtet. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
u.a 
 
Eksisterende planer 
Strategiplan for helse og omsorg  
 
Gjeldende vedtak 
20/ 0023 
21/ 00499 
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Økonomi 
u.a 
 
Bemanning 
u.a 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet  
Eldrerådet Ja 
Rådet for funksjonshemmede  
Andre råd eller utvalg  
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Orienteringssak til formannskapet 11.mars viste et forslag til organisering av rådmannens arbeid med 
prosjekt 690, Sagatangen. Rådmannen ønsker å utvide og endre gruppen for å få en bredere 
medvirkning fra innbyggere som kan ha viktige innspill til prosjektet. Det er mulig å tenke seg at lag, 
foreninger og frivillige kan ha representanter som vil være nyttige referanser. Flere medlemmer fra 
rådene kan også vurderes med i gruppen. Arenaene må designes med små grupper for å kunne 
gjennomføre fysiske møter og legge til rette for tilbakemeldinger på arbeidet. 
 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
u.a 
 

 
Dato: 29. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
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11/21 Orienteringssaker - eldrerådet 12.04.2021 
 
Arkivsak-dok.  21/00235-6 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Kjersti Høibø Tysland 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet 12.04.2021 11/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Vedtak utformes i møtet 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
SHOS690_utredning_Skjervum HO ja 
 
 

Oppsummering 
Orienteringssaker 12.04.2021:   
1. Orienterings om Planforslaget for Øvre Hovsgutua 5 -  ligger ute til offentlig ettersyn, v/ 

fagansvarlig ved plan- og bygningsavdelingen – Sigrid Lerud 
2. Orientering om planforslaget for Bildenmoen - ligger ute til offentlig ettersyn, v/ fagansvarlig ved 

plan- og bygningsavdelingen – Sigrid Lerud 
3. Orientering om referatsak til kommunestyret vedrørende rapport om Skjervum v/ kommunal sjef 

for helse og omsorg Mette Mosby Kristiansen – Rapport er vedlagt. 
 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Eldrerådet har saker til orientering i sine møter. En erfarer at det kan være behov for vedtak i disse 
sakene. Orienterings sakene legges derfor fram i egen sak.  
 
Orienteringer for eldreråd møtet 12.04.2021. 

1. Orienterings om Planforslaget for Øvre Hovsgutua 5 - ligger ute til offentlig ettersyn, v/ 
fagansvarlig ved plan- og bygningsavdelingen – Sigrid Lerud 

2. Orientering om planforslaget for Bildenmoen - ligger ute til offentlig ettersyn, v/ fagansvarlig 
ved plan- og bygningsavdelingen – Sigrid Lerud 

3. Orientering om referatsak til kommunestyret vedrørende rapport om Skjervum v/ kommunal 
sjef for helse og omsorg Mette Mosby Kristiansen – Rapport er vedlagt. 

 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Ikke aktuelt 
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Eksisterende planer 
Ikke aktuelt 
 
Gjeldende vedtak 
Ikke aktuelt 
 
Økonomi 
Ikke aktuelt 
 
Bemanning 
Ikke aktuelt 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Andre råd eller utvalg  
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Det er ingen egen saksutredning til eldrerådet i forbindelse med disse orienteringssakene. Eventuelle 
vedtak gjøres i møtet. Rapport vedrørende utredning ved Skjervum er vedlagt.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ikke aktuelt 
 

 
Dato: Velg dato 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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