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Gran rådhus - Lukking av avvik og etablering av Familiens hus 
 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret ber rådmannen iverksette nødvendige tiltak for å sikre tilfredsstillende 

lokaler til barnevern og psykisk helse, etablering av familiens hus og tilrettelegge for 
adgangskontroll. 

 
2. Tiltakene finansieres med 1 mill. kr fra disposisjonsfondet, 0,5 mill. kr fra driftsbudsjettet til 

eiendomsavdelingen og 1 mill. kr i låneopptak. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Tilsyn – Gran kommune barneverntjenesten, vedtak datert 15.12.2017 Nei 
Tilsyn – Gran kommune psykisk helsetjeneste, vedtak datert 6.3.2018 Nei 
Gran rådhus – risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 17.1.2017 Nei 
 
 

Oppsummering 
Saken handler om finansiering av nødvendige ombygginger av rådhuset for å tilfredsstille dagens 
krav til sikkerhet for ansatte, informasjonssikkerhet og etablering av familiens hus. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 
Tilsyn fra Arbeidstilsynet 
Gran kommune har fått pålegg fra Arbeidstilsynet knyttet til barnevern og psykisk helse angående 
«Fare for vold og trussel om vold». Arbeidstilsynet henviser til arbeidsmiljøloven og 
arbeidsplassforskriften. 
Forskriftens § 2-21 sier at: 
"Ved fare skal arbeidstakerne raskt og på en sikker måte kunne evakueres fra alle arbeidsplasser og  
personalrom. Bygninger og arbeidsplasser skal være utformet med tilstrekkelige rømningsveier og 
nødutganger, som til enhver tid skal være åpne for fri ferdsel og lett kunne åpnes innenfra uten 
spesielle hjelpemidler. Dører som er plassert i rømningsveien skal åpne i rømningsretningen...."  

Saksgang Møtedato 
Formannskapet            
Kommunestyret            
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Videre viser Arbeidstilsynet til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10- 1 som tar for 
seg planlegging og tilrettelegging av arbeidet. Under bokstav n heter det at: "Arbeidet skal planlegges 
og gjennomføres på en slik måte at arbeidstakerne beskyttes mot vold og trussel om vold så langt det 
er mulig." 
 
Arbeidsgiver skal sørge for at fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold er 
fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd. Arbeidsgiver skal 
sørge for at arbeidstakerne så langt det er mulig beskyttes for vold, trusler og uheldige belastninger 
som følge av kontakt med andre. Ved utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler 
skal det særlig tas hensyn til fare for vold og trussel om vold. 
Tjenestens art tilsier en viss risiko i forbindelse med arbeidet, og det vil være naturlig å forutsette at  
visse tiltak er obligatoriske for å tilfredsstille kravene til arbeidsmiljøet når det gjelder sikkerhet.  
Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig og standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til 
enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet (arbeidsmiljøloven § 4-1 
første ledd). Arbeid innen barnevern og psykisk helse innebærer risiko, men det er av avgjørende 
betydning hvorvidt risikoen er akseptabel eller ei. 
 
For å imøtekomme kravene i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, må lokalene til barnevern 
og psykisk helse endres slik at tilfredsstillende sikkerhet for de ansatte kan oppnås. 
 
Familiens hus 
Kommunestyret vedtok 30.3.2017, sak 21/17, at etablering av et familiens hus, gjennom fysisk 
samling og organisatorisk integrering av tjenestene i virksomhet Barn og familie, og eventuelt andre 
hensiktsmessige virksomheter, tas med og vurderes i det pågående omstillingsarbeidet og i arbeidet 
med disponering av rådhusets arealer. 
 
Generell sikring av rådhuset 
Som ledd i arbeidet med informasjonssikkerhet som ble initiert av Datatilsynet, er det gjennomført 
en risikovurdering av fysisk sikkerhet i Gran rådhus. Følgende ble avdekket: 
Det er ikke gode låserutiner. Dør ved barnevernet står ofte åpent til langt på kveld. Hoveddøra står 
åpen under kveldsmøter. Uvedkommende kan ta seg inn og vandre rundt i rådhusets lokaler både før 
og etter stengetid. På dagtid er det ingen låste dører før du står inne på et kontor. Sannsynligheten 
for alle typer hendelser, både når det gjelder informasjonssikkerhet, personsikkerhet og verdisikkerhet 
øker betraktelig pga. manglende adgangskontroll på rådhuset. 
Som tiltak er følgende angitt: 
Adgangskontroll: Nøkkelkort, registrere besøkende, fysisk avgrensning av lokalene. Samtidig bør 
tidsregistrering innføres. Endringer bør gjøres i forbindelse med endringer av plassering i rådhuset. 
Lavthengende frukt: Gjennomgang av rutiner for låsing i rådhuset. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Arbeidsmiljøloven og arbeidsplassforskriften 
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 
Personopplysningsloven og personopplysningsforskriften 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
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Sak 21/17 – Familiens hus 
 
Økonomi 
Nødvendige tiltak for å sikre lokalene til Barnevern og Psykisk helse, samt tilrettelegge for Familiens 
hus, er kostnadsberegnet til 1,5 mill. kr. 
Endring av kommunetorget slik at adgangskontroll kan innføres, er anslått til 1 mill. kr. 
 
 
Bemanning 
Tiltakene vil hovedsakelig bli utført av eksterne folk, men vil kreve noe innsats fra 
eiendomsavdelingen og IKT-avdelingen i kommunen. 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Som følge av ny organisering er det arbeidet med å flytte de ansatte på rådhuset for å oppnå best 
mulig samhandling innenfor de nye områdene. Noe flytting er allerede gjort uten at det har ført til 
vesentlige kostnader. Familiens hus er en viktig premiss for denne prosessen.  
 
Det er et klart behov for å sikre rådhuset bedre, både i forhold til sikkerhet for de ansatte og i forhold 
til datasikkerhet, sikring av personopplysninger og verdier. Slik det er i dag er tilgangen til kontorene 
alt for enkel for uvedkommende. 
 
Rådmannen mener at risikoen forbundet med dagens lokaler til barnevern og psykisk helse, ikke er 
akseptabel. Det må derfor foretas en del ombygginger for å tilfredsstille kravene for sikkerhet knyttet 
til barnevern og psykisk helse. 
Eksempel på tiltak er kontorer med ekstra dør til nabokontor, ganger med flere utganger og 
møterom med 2 utganger (rømningsveger). 
 
Rådmannen anbefaler at lukking av arbeidstilsynets pålegg ses i sammenheng med etablering av 
Familiens hus. Dette gjøres ved at rådhusets østfløy ominnredes til Familiens hus. I denne fløya 
innplasseres områdene Familie og velferd og Barnehage og skole.  
Det innebærer at helsestasjonen, PPT, psykisk helse, barnevern og barnehage/skole vil være 
lokalisert så nært hverandre som mulig, ut fra de lokalene som er tilgjengelig i rådhuset. 
 
Flyttingen vil berøre Fellesrådet som flytter noen av sine ansatte fra kontorer i 2. etg. i østfløya til 2. 
etg. i vestfløya. Dette medfører behov for noe datakabling både for Fellesrådet og kommunen. 
 
Videre mener rådmannen at rådhuset ikke har det generelle sikkerhetsnivået som bør være i 2018. 
Det ble bygget på slutten av 1970-tallet i forhold til de normer som var den gangen. Økt trusselnivå 
og krav til sikkerhet i samfunnet gjør at rådmannen anbefaler at kommunetorget bygges om slik at 
det muliggjør innføring av adgangskontroll. Det vil innebære at besøkende ikke kommer forbi 
kommunetorget uten at de blir sluppet inn av en ansatt. Det vil redusere risikoen for at 
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uvedkommende får tilgang til opplysninger eller verdier som er tilgjengelig på kontorer og i analoge 
arkiv. 
Tidligere innhentet tilbud på å etablere adgangskontroll indikerer at det vil koste ca. 1 mill. kr + mva. 
Det vil uansett ikke være mulig å innføre det før i 2019. Rådmannen anbefaler derfor at finansiering 
av adgangskontroll vurderes gjennom den ordinære budsjettprosessen for 2019.  
 
I forbindelse med flytteprosessen har det vært vurdert å flytte Statens vegvesen for å få best mulig 
lokalisering av Helse og omsorg. Kostnaden i forbindelse med flytting av datanett og låssystem for 
vegvesenet anses imidlertid for store, sett i forhold til at vegvesenet kun er her inntil arbeidene med 
rv.4 er ferdig. Helse og omsorg får derfor en midlertidig løsning fordelt på vestfløya og nordfløya.  
 
Tiltakene foreslås finansiert som en kombinasjon av drift og investering med 1 mill. kr i låneopptak, 1 
mill. kr fra disposisjonsfond og 0,5 mill. kr fra eiendomsavdelingens vedlikeholdsbudsjett 
(driftsbudsjettet). 
 
Alternativt kan tiltakene i sin helhet finansieres som låneopptak eller i sin helhet belastes 
disposisjonsfondet. Rådmannen fraråder å ta hele summen over driftsbudsjettet som allerede har 
stramme rammer. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ikke relevant 
 

 
Dato: 24. mai 2018 
Godkjent av rådmannen 
 
 


