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MØTEPROTOKOLL  
 

Kommunestyret 
 
Dato: 22.04.2021 kl 1700 - 2200 
Sted: Fjernmøte via digital møteplattform jf. kommuneloven § 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) 
Jan Peter Lyngstad (Ap) 
Vemund Viken (Ap) 
Knut Magnar Lehre (Ap)  
Willy Westhagen (GBL) 
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) 
Asmund Johnsrud (Sp)  
Harald Westby (H)  
Gunn Seigerud (H)  
Hanne Mathisen (H) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp)  
Liv Kristin Lyngstad (FSVR)  
 

Møtende 
varamedlemmer: 

Lars-Amund Skari (Sp), møtte kl 1720, til orienteringen om Prosjekt Heltid 

  
Forfall:  Ole Dæhlen (Sp), permisjon fram til 01.08.2021 
  
Fra administrasjonen: Torbjørn Hansen, kommunalsjef helse og omsorg Mette Mosby Kristiansen, 

kommunalsjef familie og velferd Janicke Brechan, spesialrådgiver Øyvind 
Sørlie, økonomisjef Morten Gausen, kommunalsjef barnehage og skole 
Mona Mikalsen, kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas, 
kommunalsjef stab og støtte Ellen Sagengen, kommunikasjonssjef Kirsten 
Jåvold Hagen, rådgiver Guro Westhagen Sandmo, rådgiver Eli Stigen 
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Andre: Daglig leder Regionrådet for Hadeland – interkommunalt politisk råd, 
orienteringen om oppstart av arbeidet med Hadelandsstrategien 
Kristin Måntrøen Lorentzen, seniorrådgiver i KS, orienteringen om 
organisering av Helsefellesskap i Innlandet 

  
Protokollfører: Rådgiver Eli Stigen   
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 25.04.2021. 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 23.03.2021 – 24.03.2021  

36/21 21/00335-2 
Interpellasjon fra Jul Tore Kittelsrud (Frp) om flytting av Leikvoll 
barnehage til Grymyr skole 

 

37/21 21/00950-3 Trafikkavvikling Brandbu sentrum  

38/21 21/00585-5 Referatsaker til kommunestyremøtet 22.04.2021  

39/21 21/00379-10 
Budsjett og økonomiplan 2021-2024, justering investeringsplan 
med driftskonsekvenser 

 

40/21 21/01322-1 
Rutiner og avtalemaler - vertskommunesamarbeid Gran, Lunner 
og Jevnaker 

 

41/21 21/00475-5 Kommuneplanens arealdel - sluttbehandling  

42/21 21/00538-8 
Valg av nytt medlem til formannskapet, valgstyret, 
administrasjonsutvalget og valgutvalget 2019 - 2023 

 

43/21 21/00357-7 Borgerlig vigsel for brudepar fra andre kommune  

44/21 21/00046-11 Tre nye vegnavn på Lygna  

45/21 21/01339-4 
Etablering av eget forliksråd for Gran - konsekvens av ny Forskrift 
om nye rettskretser for tingrettene 

 

46/21 21/01339-3 Valg av medlemmer til nytt forliksråd  

47/21 21/00541-5 Helsefellesskap  

    

 
Godkjenning av møteinnkalling 
Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent.  
 
 
Godkjenning av saksliste 
Sakslista til møtet ble enstemmig godkjent.  
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Saksrekkefølge 
Ordfører Randi Eek Thorsen foreslo at sak 47/21 ble tatt opp til behandling direkte etter 
orienteringen fra KS om organisering av Helsefellesskap i Innlandet, kl 1800. Kommunestyremøtet ga 
tilslutning til dette.  
 
Etter behandlingen av sak 47/21 fortsatte møtet med orienteringer fram til kl 2010. Deretter 
behandlet kommunestyremøtet interpellasjonen i sak 36/21.  
 
Etter sak 36/21 foreslo ordfører Randi Eek Thorsen å behandle sakene 39/21, 42/21, 45/21 og 46/21, 
deretter behandle sak 37/21 og spørsmålene, og eventuelt utsette sakene 40/21, 41/21, 43/21 og 
44/21 til senere hvis nødvendig. Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) ba om at sak 38/21 også ble 
behandlet i møtet. Kommunestyremøtet godkjente disse forslagene til prioritering, 
behandlingsrekkefølge og eventuelle utsettelser. 
 
Kl 2058, under behandlingen av sak 42/21, foreslo ordfører Randi Eek Thorsen å utsette videre 
behandling av saken til senere i møtet. Kommunestyremøtet ga tilslutning til dette, slik det fremgår 
under sak 42/21. Møtet tok i stedet sak 45/21 opp til behandling, og deretter sak 46/21. 
 
Behandlingen av sak 42/21 ble gjenopptatt kl 2119, etter behandlingen av sak 46/21. Sak 37/21 ble 
behandlet som siste sak, før spørsmålene og møtets avslutning. 
 
 
Utsatt behandling av saker 
Behandling av sakene 40/21, 41/21, 43/21 og 44/21 ble utsatt til møtet 20.05.2021. 
 
 
Godkjenning av møtebok 
Protokollen fra møtet 23.03.2021 – 24.03.2021 ble enstemmig godkjent. 
 
 
Tema/orienteringer 

 Oppstart av arbeidet med Hadelandsstrategien v/ daglig leder for Regionrådet for Hadeland – 
Interkommunalt politisk råd Sigmund Hagen og spesialrådgiver Øyvind Sørlie 

 Prosjekt heltid – status v/ kommunalsjef Mette Mosby Kristiansen 

 Resultatene fra 10-faktorundersøkelsen v/ HR-konsulent Heidi Lervåg 

 Ordfører orienterer 

o Rv4-forums arbeid – status 

o Forsinkelse av arbeidet med miljøgata i Gran sentrum 

o Frivillighetens år – gjennomføring av kunstprosjekt i 2022 

o Digitale møtesystemer – status 

 Organisering av Helsefellesskap i Innlandet v/ Kristin Måntrøen Lorentzen, seniorrådgiver i KS 

 Rådmannen orienterer 

o Sak om justering av skolekretsgrenser, (jf. utsettelsesvedtak i K-sak 24/21)  
v/ rådgiver Guro Westhagen Sandmo 

o Sak om ferie-SFO - og sak om endring av retningslinjene for SFO i Gran kommune  
v/ rådgiver Guro Westhagen Sandmo 
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o Bakgrunnen for at politikerløsningen 360 eMeetings er avsluttet  
v/ rådmann Torbjørn Hansen 

 Covid 19 – status v/ rådmann Torbjørn Hansen 

 
 

Skriftlige spørsmål der svar var sendt ut i forkant av møtet 

 Spørsmål om kommunale eiendommer, fra Else Randi Kolby (Ap) 

 Spørsmål om falleferdige bygninger i privat eie, fra Else Randi Kolby (Ap) 

 Spørsmål om regnskap og oversikt over minnegaver, fra Morten Hagen (GBL) 

 Spørsmål om VA-prosjektet på og ved Sagatangen, fra Willy Westhagen (GBL) 

 

 

Oppfølgingsspørsmål 

 Morten Hagen (GBL) ba om å få oversendt skyggeregnskapene for minnegavene. Rådmann 
Torbjørn Hansen svarte at Morten Hagen (GBL) vil få tilsendt disse. 

 

 

Muntlige spørsmål 

 Ordfører Randi Eek Thorsen ga Hanne Mathisen (H) anledning til å stille et muntlig spørsmål til 
slutt i møtet. Hanne Mathisen (H) innledet med at spørsmålet gjaldt det samme temaet som 
Morten Hagen (GBL) hadde stilt skriftlig spørsmål om. (Spørsmålet om regnskap og oversikt over 
minnegaver.) Ordfører Randi Eek Thorsen informerte om at det ikke var tillatt for andre 
representanter enn spørsmålsstiller å stille oppfølgingsspørsmål. Det ble avtalt at Hanne 
Mathisen (H) i stedet for å stille det muntlige spørsmålet, skulle sende inn spørsmålet skriftlig. 
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36/21 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 22.04.2021 36/21 

 
 
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 (GBL) 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.  
 
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. 
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Votering 
Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 17 mot 10 stemmer.  
 
Kommunestyrets vedtak 11.02.2021: 
Saken utsettes. 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 22.04.2021: 
 
Asmund Johnsrud (Sp) stilte spørsmål om egen habilitet i saken fordi han har vært styreleder for 
velforeningen som leier ut lokaler til Leikvoll barnehage. Han informerte om at han har fratrådt 
vervet.  
 
Rådmann Torbjørn Hansen redegjorde for habilitetsvurderingen, og anbefalte at representanten ble 
erklært inhabil jf. fvl § 6, 2. ledd. Asmund Johnsrud (Sp) ble erklært inhabil med 22 mot 4 stemmer, 
og deltok ikke i behandlingen av saken. Det møtte ingen vara. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
Maren Raknerud (Sp) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Liv Kristin Lyngstad (FSVR) 
Knut Lehre (Ap) 
 
Lars Erik Flatø (Ap) la fram følgende forslag på vegne av Ap: 
Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret med følgende vurderinger før det tas stilling til om 
det skal arbeides videre med planlegging av et oppvekstsenter ved Grymyr skole: 

 Antatt reduksjon i driftskostnader ved samlokalisering av nåværende Leikvoll barnehage og 
Grymyr skole 

 Framskrivning av antall barn som vil sogne til et eventuelt oppvekstsenter på Grymyr skole 
fram til 2035.  

 Det foretas en kartlegging blant foreldre med barn som sogner til Sanner og Fredheim 
skolekrets om flytting av Leikvoll barnehage til Grymyr skole hvordan de stiller seg til 
eventuell flytting av barnehagen 

 Eventuelle faglige gevinster ved etablering av oppvekstsenter  

 Mulig ledelsesmodell for et oppvekstsenter 
  
Jul Tore Kittelsrud (Frp) opprettholdt forslaget han la fram i interpellasjonen: 
Kommunestyret ber rådmann utrede flytting av Leikvoll barnehage til Grymyr barneskole, med sikte 
på å etablere et oppvekstsenter. 
 
Liv Kristin Lyngstad (FSVR) ba om gruppemøte. 
 
Det ble holdt en kort pause med gruppemøter. 
 
Votering 
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Ved votering ble forslaget fra Jul Tore Kittelsrud (Frp) satt opp mot forslaget fra Lars Erik Flatø (Ap) på 
vegne av Ap. Forslaget fra Lars Erik Flatø (Ap) ble vedtatt med 14 mot 12 stemmer.   
 
Kommunestyrets vedtak 22.04.2021: 
Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret med følgende vurderinger før det tas stilling til 
om det skal arbeides videre med planlegging av et oppvekstsenter ved Grymyr skole: 

 Antatt reduksjon i driftskostnader ved samlokalisering av nåværende Leikvoll barnehage og 
Grymyr skole 

 Framskrivning av antall barn som vil sogne til et eventuelt oppvekstsenter på Grymyr skole 
fram til 2035.  

 Det foretas en kartlegging blant foreldre med barn som sogner til Sanner og Fredheim 
skolekrets om flytting av Leikvoll barnehage til Grymyr skole hvordan de stiller seg til 
eventuell flytting av barnehagen 

 Eventuelle faglige gevinster ved etablering av oppvekstsenter  

 Mulig ledelsesmodell for et oppvekstsenter 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

37/21 Trafikkavvikling Brandbu sentrum 
 
Arkivsak: 21/00950 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 35/21 

Kommunestyret 22.04.2021 37/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar vedlagte skiltplan datert 03.03. 2021 for Brandbu sentrum  
 
 
 
Kommunestyrets behandling 22.04.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Leif Arne Vesteraas 
Roger Nyhus (GBL) 
Anne Marie Sterten (Sp) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Else Randi Kolby (Ap) 
Knut Lehre (Ap) 
 
Roger Nyhus (GBL) la fram følgende alternative forslag:  
Skiltplan fra 2017 vedtas med små justeringer. 

 Orhagavegen justeres fra 50km/t til 40km/t. Storlinna fra Dalesveg til Storlinna 50 (rett sør for 
innkjøring Apotek1) settes til 40km/t, fra Storlinna 50 til Renseanlegget forblir 30km/t. 
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 Fartshumpene i området justeres til rett standard i forhold til fartsgrensene på stedet. Det kan 
nevnes at fartshump med gangfelt ved Shell ikke er universelt utformet. Skal f.eks. en 
rullestolbruker benytte denne overgang må vedkomne forsere en 12 cm høg limsteinkant. 

 
Anne Marie Sterten (Sp) la fram følgende tilleggsforslag: 
Fartshumper må tilpasses fartsgrense på aktuell strekning, ha gode på- og avkjøringsfelt og gjøres så 
like som mulig innenfor samme fartssone. 
 
Anne Marie Sterten (Sp) trakk sitt forslag. 
 
Votering 
Det ble votert punktvis over det alternative forslaget fra Roger Nyhus (GBL). 
Rådmannens innstilling ble satt opp mot første punkt i forslaget. Forslaget fra Roger Nyhus (GBL) ble 
vedtatt med 26 mot 1 stemme.  
Ved votering over andre punkt i forslaget fra Roger Nyhus (GBL), ble forslaget vedtatt med 26 mot 1 
stemme. 
Ved votering over tredje punkt i forslaget fra Roger Nyhus (GBL), ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 22.04.2021: 
Skiltplan fra 2017 vedtas med små justeringer. 

 Orhagavegen justeres fra 50km/t til 40km/t. Storlinna fra Dalesveg til Storlinna 50 (rett sør for 
innkjøring Apotek1) settes til 40km/t, fra Storlinna 50 til Renseanlegget forblir 30km/t. 

 Fartshumpene i området justeres til rett standard i forhold til fartsgrensene på stedet. Det kan 
nevnes at fartshump med gangfelt ved Shell ikke er universelt utformet. Skal f.eks. en 
rullestolbruker benytte denne overgang må vedkomne forsere en 12 cm høg limsteinkant. 

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

38/21 Referatsaker til kommunestyremøtet 22.04.2021 
 
Arkivsak: 21/00585 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 22.04.2021 38/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret tar referatsakene til møtet 22.04.2021 til orienering. 
 
Kommunestyrets behandling 22.04.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) foreslo at skrivefeilen i ordet orientering ble korrigert i vedtaket. 
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Votering 
Ved votering ble innstillingen med retting av skrivefeilen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 22.04.2021: 
Kommunestyret tar referatsakene til møtet 22.04.2021 til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

39/21 Budsjett og økonomiplan 2021-2024, justering investeringsplan med 
driftskonsekvenser 
 
Arkivsak: 21/00379 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 08.04.2021 18/21 

Kommunestyret 22.04.2021 39/21 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 08.04.2021 sak 18/21 
 
Formannskapets behandling 08.04.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
Morten Hagen (GBL) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 08.04.2021: 

1. Kommunestyret vedtar følgende endringer i budsjett og økonomiplan for 2021-2024: 
 
Investering: 

 
 
Drift: 

2021 2022 2023 2024

Investering i egne anleggsmidler - Prosjekt 

690 Helse- og omsorgssenter Sagatangen 232 000 000-    135 000 000-  16 212 000- 

Tilskudd reduseres 124 405 499    72 391 131    8 693 370    

Momskompensasjon reduseres 46 400 000      27 000 000    3 242 400    

Salgsinntekter - reduksjon 25 000 000    

Endret låneopptak 61 194 501      35 608 869    4 276 230    25 000 000-    
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2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2021: 
 
 

 
 

3.  Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide endringene i budsjett og økonomiplan 2021-2024. 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 22.04.2021: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 22.04.2021: 

1. Kommunestyret vedtar følgende endringer i budsjett og økonomiplan for 2021-2024: 
 
Investering: 

 
 

2021 2022 2023 2024

Utgift

 1.1 Endring energiutgifter -750                       -750                     

4.0

Reduserte driftsutgifter bygg i helse 

og omsorg -580                       -580                     

4.0 Ikke få etablert legekontor -900                       -900                     

5.0

Reduserte driftsutgifter bygg 

Eiendom -7 570                    -7 570                 

Inntekt

4.0

Ikke redusert egenbetaling 

langtidsplass -3 780                    -3 780                 

5.0

Ikke økte driftsinntekter 

omsorgsboliger 5 534                     5 534                   

8.3 Reduserte renter 602-                       1 533-                    1 872-                    1 603-                  

8.3 Reduserte avdrag 1 019-                    2 634-                    3 298-                    2 953-                  

8.3 Økt avsetning til disposisjonsfond 1 621                    4 167                    13 216                   12 602                 

Investering i egne anleggsmidler:

Videre arbeid/prosjektering av utbygging nytt 

helse og omsorgssenter jfr vedtak i Ksak 

111/20

9 300 000

Finansiering:

Momskompensasjon 1 860 000         

Ubrukte lånemidler fra 2020 7 440 000         

2021 2022 2023 2024

Investering i egne anleggsmidler - Prosjekt 

690 Helse- og omsorgssenter Sagatangen 232 000 000-    135 000 000-  16 212 000- 

Tilskudd reduseres 124 405 499    72 391 131    8 693 370    

Momskompensasjon reduseres 46 400 000      27 000 000    3 242 400    

Salgsinntekter - reduksjon 25 000 000    

Endret låneopptak 61 194 501      35 608 869    4 276 230    25 000 000-    
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Drift: 

 
 

2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2021: 
 
 

 
 

3.  Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide endringene i budsjett og økonomiplan 2021-2024. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

40/21 Rutiner og avtalemaler - vertskommunesamarbeid Gran, Lunner og 
Jevnaker 
 
Arkivsak: 21/01322 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 08.04.2021 20/21 

Kommunestyret 22.04.2021 40/21 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 08.04.2021 sak 20/21 
 
Formannskapets behandling 08.04.2021: 
 

2021 2022 2023 2024

Utgift

 1.1 Endring energiutgifter -750                       -750                     

4.0

Reduserte driftsutgifter bygg i helse 

og omsorg -580                       -580                     

4.0 Ikke få etablert legekontor -900                       -900                     

5.0

Reduserte driftsutgifter bygg 

Eiendom -7 570                    -7 570                 

Inntekt

4.0

Ikke redusert egenbetaling 

langtidsplass -3 780                    -3 780                 

5.0

Ikke økte driftsinntekter 

omsorgsboliger 5 534                     5 534                   

8.3 Reduserte renter 602-                       1 533-                    1 872-                    1 603-                  

8.3 Reduserte avdrag 1 019-                    2 634-                    3 298-                    2 953-                  

8.3 Økt avsetning til disposisjonsfond 1 621                    4 167                    13 216                   12 602                 

Investering i egne anleggsmidler:

Videre arbeid/prosjektering av utbygging nytt 

helse og omsorgssenter jfr vedtak i Ksak 

111/20

9 300 000

Finansiering:

Momskompensasjon 1 860 000         

Ubrukte lånemidler fra 2020 7 440 000         
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Disse hadde ordet i saken: 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
Rådmann Torbjørn Hansen 
Willy Westhagen (GBL) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 08.04.2021: 
Rutiner for interkommunalt samarbeid på Hadeland tas til orientering.  
 
Kommunedirektørene/rådmennene kan gjøre mindre endringer i rutinene administrativt, mens 
vesentlige endringer skal behandles politisk.  
 
Avtalemalen for vertskommunesamarbeidet skal legges til grunn for revisjon av 
vertskommunesamarbeid avtalene.  
 
Avtalene fremforhandles av kommunedirektørene i deltakerkommunene og fremmes til 
kommunestyrebehandling for endelig beslutning. 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 22.04.2021: 
 
 
Behandlingen av saken ble utsatt til neste møte. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

41/21 Kommuneplanens arealdel - sluttbehandling 
 
Arkivsak: 21/00475 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 07.04.2021 19/21 

Kommunestyret 22.04.2021 41/21 

 
 
Planutvalget har behandlet saken i møte 07.04.2021 sak 19/21 
 
Planutvalgets behandling 07.04.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
Leder Harald Westby (H) 
Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas 
Pål-Arne Sangnæs (GBL) 
Øyvind Sørlie 
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Nestleder Gunn Elisabeth Alm Thoresen (Ap) 
Else Randi Kolby (Ap) 
 
 
Pål-Arne Sangnæs (GBL) la frem følgende tilleggsforslag:  
3. Arbeid med ny arealplan settes i gang umiddelbart. Planutvalget ber om at det settes opp ett 
arbeidsmøte med rådmannen/saksbehandler, samt en påfølgende to-trinns behandling før planen 
sendes på 1.gangs høring, slik at planen sikres politisk forankring. 
4. Arbeidet med ny arealplan må ta utgangspunkt i KST vedtak den 23/03-21 i sak 28/21, punkt 2 – 
kulepunkt 7, angående spredt bosetning. 
 
Pål-Arne Sangnæs (GBL) ba om punktvis votering over tilleggsforslaget. 
 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Pål Arne Sangnæs (GBL) forslag til tilleggspunkt 3, ble enstemmig vedtatt. 
 
Pål Arne Sangnæs (GBL) forslag til tilleggspunkt 4, ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. 
 
 
Planutvalgets vedtak 07.04.2021: 
 

1. I henhold til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Gran kommunestyre 
kommuneplanens arealdel, med de endringene som framgår av saksframlegget og med 
vedlagte plandokumenter, datert 22. mars 2021. 

2. Vedtaket om godkjenning av kommuneplanens arealdel kunngjøres og gjøres tilgjengelig 
gjennom elektroniske medier. Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages, jfr. plan- og 
bygningslovens § 11-15. 

3. Arbeid med ny arealplan settes i gang umiddelbart. Planutvalget ber om at det settes opp ett 
arbeidsmøte med rådmannen/saksbehandler, samt en påfølgende to-trinns behandling før 
planen sendes på 1. gangs høring, slik at planen sikres politisk forankring. 

4. Arbeidet med ny arealplan må ta utgangspunkt i KST vedtak den 23/03-21 i sak 28/21, punkt 2 – 
kulepunkt 7, angående spredt bosetning. 

 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 22.04.2021: 
 
 
Behandlingen av saken ble utsatt til neste møte. 
 
. 
 
[Lagre]  
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42/21 Valg av nytt medlem til formannskapet, valgstyret, 
administrasjonsutvalget og valgutvalget 2019 - 2023 
 
Arkivsak: 21/00538 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Valgutvalget 08.04.2021 1/21 

Kommunestyret 22.04.2021 42/21 

 
 
Valgutvalget har behandlet saken i møte 08.04.2021 sak 1/21 
 
Valgutvalgets behandling 08.04.2021: 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen innledet med en orientering. Ordfører Randi Eek Thorsen informerte om 
at det ikke skal velges nytt medlem til valgutvalget, siden utvalget består av gruppelederne. Møtet ga 
tilslutning til at punktet om valgutvalget ble tatt ut av vedtaksformuleringen. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen  
Jan Peter Lyngstad (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
Harald Westby (H) 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Jan Peter Lyngstad (Ap) la fram følgende forslag: Knut Magnar Lehre (Ap) 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen orienterte om at Ap/FSVR vil foreslå å bytte ut Knut Lehre som 2. vara til 
formannskapet, når saken behandles i kommunestyremøtet. Ordføreren informerte samtidig om at 
forslaget om at Knut Lehre (Ap) velges til nytt medlem i formannskapet forutsetter at ordføreren 
eventuelt innvilger han fritak fra vervet i sakkyndig nemnd eiendomsskatt, og at Aps gruppe foreslår 
en person som erstatter Knut Lehre (Ap) i nemda. Dette fordi en person som er medlem i 
formannskapet ikke kan være medlem i eiendomsskattenemnder. (Jf. lov om eiendomsskatt § 21.) 
 
Votering 
Ved votering ble Knut Magnar Lehre (Ap) enstemmig innstilt av valgutvalget, som nytt medlem til 
formannskapet, valgstyret og administrasjonsutvalget. 
 
Valgutvalgets vedtak 08.04.2021: 
Kommunestyret velger følgende nye medlemmer til verv for resten av valgperioden 2019 – 2023: 
 
Nytt medlem til formannskapet, valgstyret og administrasjonsutvalget: Knut Magnar Lehre (Ap) 
 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 22.04.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Knut Lehre (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
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Inger Lise Stieng (Ap) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
 
Kl 2058 foreslo ordfører Randi Eek Thorsen å utsette videre behandling av saken til senere, slik at Ap 
kunne forberede- og levere skriftlig tilleggsforslag. Kommunestyremøtet ga tilslutning til dette. 
Møtet tok en pause i behandlingen av saken og behandlet i stedet sak 45/21, og deretter sak 46/21. 
 
Behandlingen av sak 42/21 ble gjenopptatt kl 2119, etter behandlingen av sak 46/21. 
 
Inger Lise Stieng (Ap) la fram følgende tilleggsforslag: 
Forslag: Lars Erik Flatø foreslås som leder av sakkyndig nemnd.  
Forslag: Knut Magnar Lehre går ut av varalista til planutvalget og de andre på lista rykker en plass 
opp.   
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen med forslaget fra Inger Lise Stieng (Ap) enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 22.04.2021: 
Kommunestyret velger følgende nye medlemmer til verv for resten av valgperioden 2019 – 2023: 
 
Nytt medlem til formannskapet, valgstyret og administrasjonsutvalget: Knut Magnar Lehre (Ap) 
 
Lars Erik Flatø velges som leder av sakkyndig nemnd eiendomsskatt.  
Knut Magnar Lehre går ut av varalista til planutvalget og de andre på lista rykker en plass opp.   
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

43/21 Borgerlig vigsel for brudepar fra andre kommune 
 
Arkivsak: 21/00357 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 08.04.2021 19/21 

Kommunestyret 22.04.2021 43/21 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 08.04.2021 sak 19/21 
 
Formannskapets behandling 08.04.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Willy Westhagen (GBL) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Willy Westhagen (GBL) la fram følgende forslag: 
Punk 3. i rådmannens innstilling strykes.  
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Ordfører Randi Eek Thorsen ba om en kort pause for å formulere et tilleggsforslag. Møtet holdt en 
kort pause. 
 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) ba om gruppemøte. Det ble avholdt gruppemøte. 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen la fram følgende forslag: 
Det beregnes allikevel ikke dobbelt gebyr. 
 
Willy Westhagen (GBL) ba om at hans forslag ble votert over først.  
 
Votering 
Ved votering over endringsforslaget fra Willy Westhagen (GBL) falt forslaget med 5 mot 4 stemmer.  
 
Ved votering over tilleggsforslaget fra ordfører Randi Eek Thorsen, ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering ble innstillingen med det vedtatte tillegget enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 08.04.2021: 

1. Det åpnes for at brudepar fra andre kommuner kan gifte seg borgerlig i Gran. 
2. Betalingssats for vielse for brudepar fra andre kommuner settes til kr. 2 500. 
3. Betalingssats for alle vielser utenom ordinær arbeidstid settes til kr. 2 500. 

Det beregnes allikevel ikke dobbelt gebyr. 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 22.04.2021: 
 
 
Behandlingen av saken ble utsatt til neste møte. 
 
. 
[Lagre]  
 
 
 

44/21 Tre nye vegnavn på Lygna 
 
Arkivsak: 21/00046 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 22.04.2021 44/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar følgende vegnavn i Gran kommune: 
 
Rv4 fra Vestre Toten grense og sørover til Haugsbakkrysset gis navnet Lygnabakka. Dette blir også 
navn på fremtidig Rv4 over Lygna. 
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Privat veg fra Skrukkelivegen (fv180) sørover mot Lygnasæter. Gis navnet Lygnavegen. Dette 
vegnavnet vil når Rv 4 over Lygna er endret, også være navnet på ny lokalveg i forlengelsen av fv 
2328.  
 
Privat veg/sti fra Lygnasæter til Finnskjeggholen gis navnet Finnskjeggholen.   
 
 
Kommunestyrets behandling 22.04.2021: 
 
 
Behandlingen av saken ble utsatt til neste møte. 
 
 

. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

45/21 Etablering av eget forliksråd for Gran - konsekvens av ny Forskrift om 
nye rettskretser for tingrettene 
 
Arkivsak: 21/01339 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 22.04.2021 45/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar å opprette forliksråd for Gran kommune fra 26.4.2021. 
2. Rådmannen bes utrede felles forliksråd sammen med Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten 

kommuner. 
 
Kommunestyrets behandling 22.04.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
John Olve Johnsen (GBL) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
John Olve Johnsen (GBL) la fram følgende alternative forslag: 
Kommunestyret vedtar å opprette forliksråd for Gran kommune fra 26.4.2021.  
 
Pål-Arne Oulie (Sp) ba om gruppemøte. Det ble holdt kort pause med gruppemøte.  
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot det alternative forslaget fra John Olve Johnsen (Ap). 
Forslaget fra John Olve Johnsen (GBL) ble vedtatt med 24 mot 3 stemmer.   
 
Kommunestyrets vedtak 22.04.2021: 
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Kommunestyret vedtar å opprette forliksråd for Gran kommune fra 26.4.2021. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

46/21 Valg av medlemmer til nytt forliksråd 
 
Arkivsak: 21/01339 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 22.04.2021 46/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret velger følgende medlemmer til Gran forliksråd, for perioden fram til 31.12.2024:  
 
Leder: 
Medlem: 
Medlem: 
 
1. vara: 
2. vara: 
3. vara: 
 
Kommunestyrets valg innberettes til Statsforvalteren i Innlandet som foretar den endelige 
oppnevningen av forliksrådet, jf. domstolloven §§ 27 og 58, og med henvisning til sak om etablering 
av nytt forliksråd. 
 
 
Kommunestyrets behandling 22.04.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
Morten Hagen (GBL) 
 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) la fram følgende forslag på vegne av alle partigruppene: 
Leder: Erik Nordengen                                
Medlem: Torill Østvær Rødstøl                  
Medlem: Else Randi Kolby                         

1. vara: Eivind Seigerud                    

2. vara: Line Frøyhov Ødegård 

3. vara: Anette Olsen 

 
Gunn Seigerud (H) stilte habilitetsspørsmål på bakgrunn av at hun er gift med Eivind Seigerud. 
Morten Hagen (GBL) informerte om at folkevalgte ikke er inhabile i saker om valg. Rådmann Torbjørn 
Hansen bekreftet dette, med henvisning til kommuneloven. Regelen fremgår av kommuneloven § 11-
10, 4. ledd. 
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Votering 
Ved votering ble innstillingen med forslaget fra varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp), på vegne av alle 
partigruppene, enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 22.04.2021: 
Kommunestyret velger følgende medlemmer til Gran forliksråd, for perioden fram til 31.12.2024:  
 
Leder: Erik Nordengen 
Medlem: Torill Østvær Rødstøl 
Medlem: Else Randi Kolby 
 
1. vara: Eivind Seigerud 
2. vara: Line Frøyhov Ødegård 
3. vara: Anette Olsen 
 
Kommunestyrets valg innberettes til Statsforvalteren i Innlandet som foretar den endelige 
oppnevningen av forliksrådet, jf. domstolloven §§ 27 og 58, og med henvisning til sak om etablering 
av nytt forliksråd. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

47/21 Helsefellesskap 
 
Arkivsak: 21/00541 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 22.04.2021 47/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Gran kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Innlandet» i tråd med modell for 
Helsefellesskap mellom Sykehuset Innlandet HF og 42 kommuner i opptaksområdet 
 
Gran kommune vedtar å slutte seg til samarbeid etter forslag i vedlegg 2, med en endring i navn til 
«Helseregion Gjøvik og Hadeland», 
 
Beslutninger i helsefelleskapet baseres på enighet mellom partene. Helsefelleskapet kan ikke binde 
kommunene i prinsipielle spørsmål. 
 
Gran kommune støtter etablering av en interkommunal samhandlingsressurs i 100% stilling. 
Arbeidsgiveransvaret tillegges Ringsaker kommune, som søker om tilskudd til kommunal 
sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet på vegne av kommunene i Helsefellesskap Innlandet. Gran 
kommune vil bidra med delfinansiering av interkommunal samhandlingsressurs med kr 5000,- per 
kommune og et kronebeløp per innbygger (2,50 for 2021). Innarbeides i budsjettrammen fra 2022. 
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Kommunestyrets behandling 22.04.2021: 
 
Kristin Måntrøen Lorentzen, seniorrådgiver i KS, innledet med en orientering om organisering av 
Helsefellesskap i Innlandet. Kommunalsjef helse og omsorg Mette Mosby Kristiansen innledet også 
med en kort orientering om bakgrunnen fra saken. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Mette Mosby Kristiansen 
Morten Hagen (GBL) 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Anne Marie Sterten (Sp) 
Willy Westhagen (GBL) 
Knut Magnar Lehre (Ap) 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
Else Randi Kolby (Ap) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen vedtatt med 19 mot 8 stemmer. 
 
Kommunestyrets vedtak 22.04.2021: 
Gran kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Innlandet» i tråd med modell for 
Helsefellesskap mellom Sykehuset Innlandet HF og 42 kommuner i opptaksområdet 
 
Gran kommune vedtar å slutte seg til samarbeid etter forslag i vedlegg 2, med en endring i navn til 
«Helseregion Gjøvik og Hadeland», 
 
Beslutninger i helsefelleskapet baseres på enighet mellom partene. Helsefelleskapet kan ikke binde 
kommunene i prinsipielle spørsmål. 
 
Gran kommune støtter etablering av en interkommunal samhandlingsressurs i 100% stilling. 
Arbeidsgiveransvaret tillegges Ringsaker kommune, som søker om tilskudd til kommunal 
sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet på vegne av kommunene i Helsefellesskap Innlandet. Gran 
kommune vil bidra med delfinansiering av interkommunal samhandlingsressurs med kr 5000,- per 
kommune og et kronebeløp per innbygger (2,50 for 2021). Innarbeides i budsjettrammen fra 2022. 
 
 
[Lagre]  
 
 
. 
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