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SAKSPROTOKOLL 

 
Ferie- og fritidstilskudd til personer med behov for personlig assistanse i Gran kommune 
 

 
Formannskapet har behandlet saken i møte 06.05.2021 sak 28/21 
 
Formannskapets behandling 06.05.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Knut Lehre (Ap) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
Anne Marie Sterten (Sp) 
Rådmann Torbjørn Hansen 
Inger Lise Stieng (Ap) 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende forslag på vegne av GBL: 
Forslaget tar utgangspunkt i rådmannens alternative forslag, men beløpet er justert fra 150.000 til 
250.000. 
I tillegg et nytt punkt 4. 
Foreslår rådmannens alternative forslag: 
1. Gran kommune innfører fra 2022 et ferie og fritidstilskudd med en økonomisk ramme på kr 250 000.  
2. Vedlagt forslag til retningslinjer for ferie- og fritidstilskudd vedtas med virkning fra 1.1.2022.  
3. Kostnaden innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2022-2025. 
4. Formannskapet ber ordfører invitere BPA-bruker Andrea Kjustad til å gi en orientering på inntil 10 min 
når saken behandles i kommunestyret 20. mai 2021. 
 
Knut Lehre (Ap) la frem følgende endringsforslag på vegne av Ap og Sp: 

1. Gran kommune innfører fra 2020 et ferie og fritidtilskudd med en økonomisk ramme på 150000 

2. Vedlagt forslag til retningslinjer for ferie- og fritidsreiser vedtas med følgende endring. Avsnitt 3, 

punkt 2 utgår. Retningslinjene vedtas med virkning fra 1.1.2022.   

3. Kostnadene innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2022-2025. 

4. Rådmannen kommer tilbake med en evaluering etter ett års praktisering av ordningen. 

Rådmann Torbjørn Hansen informerte formannskapsmøtet om endret tekst i tjenestekonsesjonen: 
 

Gammel tekst: 
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«I den enkelte ordning vil det utover timeprisen bli gitt en ramme for arbeidsleders driftskonto. 
Driftskontoen er begrenset til utgiftsdekning for assistenter, utstyr til personlig stell og annet 
forbruksmateriell som følger av å motta tjenester i hjemmet.  
 
Ny tekst: 
I den enkelte ordning vil det utover timeprisen bli gitt en ramme for arbeidsleders driftskonto. 
Denne rammen er ment å dekke arbeidsleder utgifter til assistent, utstyr til personlig stell og 
annet forbruksmateriell som følger av å ha brukerstyrt personlig assistanse.  
  

 
Morten Hagen la fram forslag til fire ytterligere vedtakspunkter:  
Forslag til tilleggspunkter (i tillegg til allerede innsendt) forslag. (Nummerering må endres slik at det blir 
løpende nummeringer i forlengelsen av andre vedtakspunkter.): 

1. Kommunestyret viser til vedtak i KST sak 137/21 og åpent brev fra styret i Norges 
Handikapforbund Hadeland til Gran kommune publisert på hadeland.no den 3.5.2021. 

2. Kommunestyret ber om at tjenestekonsesjonsutlysingen for BPA tilbakekalles/stoppes 
umiddelbart  

3. Utlysningen må gjennomføres slik at kommunestyrets vedtak om at «det skal være opp til den 
enkelte bruker/tjenestemottaker selv å velge mellom privat eller kommunal tjenesteleverandør» 
ivaretas. 

4. 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. 

 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) la fram følgende forslag på vegne av Sp: 
Tilleggspunkt til retningslinjer:  
Feriereiser med lav klimapåvirkning vektes positivt i vurderingen av tildeling. 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen foreslo gruppemøter og matpause kl 1200. Møtet holdt pause fram til kl 
1230, før videre behandling av saken. 
 
Knut Lehre (Ap) la fram tilleggsforslag på vegne av Ap/Sp som alternativt til punkt 1: 
Først en endring i opprinnelig innsendt forslag fra AP/SP: I punkt 1 skal det stå 2022, ikke 2020 
 
Tilleggsforslag fra Gran AP som alternativt forslag til pkt.1. 
Gran kommune innfører fra 2022 et ferie og fritidstilskudd med en økonomisk ramme på 250 000. 
 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende forslag: 
Opprinnelig forslag kl 11:41 trekkes. (Det vil si forslaget uten forslag til ytterligere vedtakspunkter.) 
 
Fremmer følgende tilleggspunkt: 
x. Formannskapet ber ordfører invitere BPA-bruker Andrea Kjustad til å gi en orientering på inntil 10 min 
når saken behandles i kommunestyret 20. mai 2021. 
 
Votering: 
Det ble først votert over forslaget fra Morten Hagen (GBL) til fire ytterligere vedtakspunkter. Forslaget 
falt med 6 mot 3 stemmer. 
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Det ble deretter votert over de fire hovedpunktene i Ap/Sps fellesforslag: 
 
Punkt 1 i opprinnelig fellesforslag fra Ap og Sp, med korrigering av årstall, ble satt opp mot Aps forslag 
som var likelydende, men der beløp var endret til kr 250 000. Forslaget der beløpet var endret til kr 250 
000 ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.  
 
Punkt 2 ble enstemmig vedtatt.  
 
Punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 4 ble enstemmig vedtatt.  
 
Deretter ble det votert over tilleggforslaget fra varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) på vegne av Sp, om 
kriterier. Forslaget falt med 7 mot 2 stemmer. 
 
Ved votering over tilleggsforslaget fra Morten Hagen (GBL) på vegne av GBL, til nytt punkt x (eventuelt 
punkt 5), om å invitere BPA-bruker til å gi en orientering, falt forslaget med 5 mot 4 stemmer.  
 
Formannskapets vedtak 06.05.2021: 
 
1. Gran kommune innfører fra 2022 et ferie og fritidtilskudd med en økonomisk ramme på 250 000. 

2. Vedlagt forslag til retningslinjer for ferie- og fritidsreiser vedtas med følgende endring. Avsnitt 3, 

punkt 2 utgår. Retningslinjene vedtas med virkning fra 1.1.2022.   

3. Kostnadene innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2022-2025. 

4. Rådmannen kommer tilbake med en evaluering etter ett års praktisering av ordningen. 

 
 


