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Formannskapet har behandlet saken i møte 19.04.2021 sak 23/21 
 
Formannskapets behandling 19.04.2021: 
 
Rådmann Torbjørn Hansen innledet med å orientere om svar på spørsmål fra Morten Hagen (GBL) 
vedrørende varsling og bekymringsmelding, innsendt i forkant av møtet. 
 
Kommuneoverlege Are Løken innledet med en orientering om status Covid-19. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Liv Kristin Lyngstad (FSVR) 
Willy Westhagen (GBL) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Morten Hagen (GBL) 
Inger Lise Stieng (Ap) 
Anne Marie Sterten (Sp) 
Are Løken  
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Det var enighet i møtet om at datoen i sakens innstilling skulle ha vært 26.04.2021, ikke 26.07.2021, og 
at skrivefeilen korrigeres i vedtaket. 
 
Willy Westhagen (GBL) la fram følgende endringsforslag: 
Forslag til endringer i covid-19 forskriften foreslått utvidet en uke til. 
 
"Forslag om endring av forskriftens §2: 
Gran kommune innfører alle tiltak og anbefalinger som beskrevet i covid-19-forskriften, kapittel 5B, med 
unntak av §17 b om arrangementer og §17d om skjenkestopp. 

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. covid-19-forskriften  § 13, med unntak av: 
a. Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav. 
b. Andre livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og 
konfirmasjon, med inntil 20 personer til stede. 
c. Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig 
produksjonspersonell. 
d. Utendørs treningskamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, med kun spillere, 
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støtteapparat og dommere til stede. 
e. Seminarer og konferanser med inntil 20 personer til stede på hoteller og konferansesentre. 
 
Alkoholservering: 
Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være 
sitteplasser til alle gjester. Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat. 

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00. Konsum av 
utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. Dette er ikke til hinder for å 
utøve skjenkebevilling som gjelder minibar eller room service." 
 
Inger Lise Stieng (Ap) ba om gruppemøte. 
 
Liv Kristin Lyngstad (FSVR) la fram følgende endringsforslag:  
Foreslår følgende endring av forskriftens §2 
 
§ 2. Innføring av tiltak og anbefalinger 
 
Gran kommune innfører alle tiltak og anbefalinger som beskrevet i covid-19-forskriften, kapittel 5B, med 
unntak av § 17d. 
 
§ 2a. Alkoholservering (ny) 
 
Servering av alkohol kan skje til sluttede selskaper i hotell og selskapslokaler fram til kl 22.  Servering av 
alkohol kan bare skje til dem som får servert mat. 
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. 
 
Forøvrig gjelder de nasjonale reglene ift. smittevern ved serveringssteder, jfr. § 14a 
 
Willy Westhagen (GBL) trakk sitt forslag. 
 
Inger Lise Stieng (GBL) ba om en pause, slik at Willy Westhagen (GBL) kunne presentere sitt nye 
endringsforslag før gruppemøtet. 
 
Det ble holdt fem minutter pause. 
 
 
Willy Westhagen (GBL) la fram følgende endringsforslag, det vil si uendret sammenliknet med 
opprinnelig forslag: 
Forslag til endringer i covid-19 forskriften foreslått utvidet en uke til. 
 
"Forslag om endring av forskriftens §2: 
Gran kommune innfører alle tiltak og anbefalinger som beskrevet i covid-19-forskriften, kapittel 5B, med 
unntak av §17 b om arrangementer og §17d om skjenkestopp. 
 
Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. covid-19-forskriften  § 13, med unntak av: 
a.Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav. 
b.Andre livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og 
konfirmasjon, med inntil 20 personer til stede. 
c.Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig 
produksjonspersonell. 
d.Utendørs treningskamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, med kun spillere, 



 
 

 3 

støtteapparat og dommere til stede. 
e. Seminarer og konferanser med inntil 20 personer til stede på hoteller og konferansesentre 
 
Alkoholservering: 
Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være 
sitteplasser til alle gjester. Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat. 

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00. Konsum av 
utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. Dette er ikke til hinder for å 
utøve skjenkebevilling som gjelder minibar eller room service." 
 
Det ble holdt ti minutter pause for gruppemøter. 
 
 
Liv Kristin Lyngstad (FSVR) trakk sitt forslag og la i stedet fram følgende endringsforslag:  

§ 2. Innføring av tiltak og anbefalinger 

Gran kommune innfører alle tiltak og anbefalinger som beskrevet i covid-19-forskriften, kapittel 5B, med 
unntak av § 17d, jfr. også denne forskrifts § 2a. 

§ 2a. Private sammenkomster ved hoteller og selskapslokaler. Alkoholservering (ny) 

Ved hoteller og selskapslokaler kan det avholdes private sammenkomster etter covid-19-forskriften § 13. 
litra f. som sluttet selskap. 

Servering av alkohol kan kun skje til sluttede selskaper i hotell og selskapslokaler fram til kl 22.  Servering 
av alkohol kan bare skje til dem som får servert mat. 

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. 
 

Liv Kristin Lyngstad (FSVR) trakk sitt forslag og la i stedet fram følgende endringsforslag: 

§ 2. Innføring av tiltak og anbefalinger 

Gran kommune innfører alle tiltak og anbefalinger som beskrevet i covid-19-forskriften, kapittel 5B, med 
unntak av § 17d, jfr. også denne forskrifts § 2a. 

§ 2a. Private sammenkomster ved hoteller og selskapslokaler. Alkoholservering (ny) 

Ved hoteller og selskapslokaler kan det avholdes private sammenkomster for inntil 10 personer, 
etter covid-19-forskriften § 13. litra f. som sluttet selskap. 

Servering av alkohol i Gran kommune kan kun skje til sluttede selskaper i hotell og selskapslokaler fram 
til kl 22.  Servering av alkohol kan bare skje til dem som får servert mat. 

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. 

Willy Westhagen (GBL) trakk sitt forslag. 
 
Votering 
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Ved votering ble innstillingen med endringsforslaget fra Liv Kristin Lyngstad (FSVR) satt opp mot 
rådmannens innstilling.  
 
Rådmannens innstilling med den vedtatte endringen ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.  
 
Formannskapets vedtak 19.04.2021: 
Formannskapet vedtar å forlenge forskrift om forebygging av koronasmitte vedtatt 08.04.2021 til og 
med 26.04.2021, med følgende endringer:  

§ 2. Innføring av tiltak og anbefalinger 

Gran kommune innfører alle tiltak og anbefalinger som beskrevet i covid-19-forskriften, kapittel 5B, med 
unntak av § 17d, jfr. også denne forskrifts § 2a. 

§ 2a. Private sammenkomster ved hoteller og selskapslokaler. Alkoholservering (ny) 

Ved hoteller og selskapslokaler kan det avholdes private sammenkomster for inntil 10 personer, 
etter covid-19-forskriften § 13. litra f. som sluttet selskap. 

Servering av alkohol i Gran kommune kan kun skje til sluttede selskaper i hotell og selskapslokaler fram 
til kl 22.  Servering av alkohol kan bare skje til dem som får servert mat. 

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. 

 
 


