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Gran kommunes boligbehov - Vurdering av kjøp av Granumsvegen 3A-H 
 

 
Formannskapet har behandlet saken i møte 09.05.2019 sak 18/19 
 
Formannskapets behandling 09.05.2019: 
 
Ordfører Willy Westhagen hadde i forkant av møtet bedt om å få sin habilitet vurdert i sak 18/19 på 
grunn av at en av eierne er hans svigerinne. 
 
Disse hadde ordet i habilietssaken: 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Varaordfører Hilde Kristin Smerud (Frp) 
 
Varaordfører Hilde Kristin Smerud (Frp) ledet møtet ved behandling av habilitetssaken. Ordfører Willy 
Westhagen ble enstemmig erklært inhabil, jf. fvl § 6 første ledd b), og deltok ikke i behandling av saken. 
Helge Tryggeseth (MDG) møtte som vara. 
 
Varaordfører Hilde Kristin Smerud (Frp) ledet møtet under behandling av sak 18/19.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Varaordfører Hilde Kristin Smerud (Frp) 
Rune Meier (H) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Morten Hagen (GBL) 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Leif Arne Vesteraas 
Gard Olsen 
Anne Solstad (GBL) 
 
Saken ble behandlet i åpent møte, før møtet ble foreslått lukket. 
 
Lukking av møtet 
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Varaordfører Hilde Kristin Smerud (Frp) foreslo å lukke møtet med henvisning til offl. § 23.  
Det ble enstemmig vedtatt å lukke møtet, kl 1315. 
 
Møtet ble åpnet igjen kl 1420. 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende forslag: 
Forslag til punkt 4 i tillegg til innstillinga fra Morten Hagen på vegne av Frp, MDG, H og GBL: 
4. Kommunestyret forutsetter at kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig til de som ikke har 
mulighet til å skaffe bolig selv innen 1.6.2019. 
 
Votering 
Ved votering ble tilleggsforslaget fra Morten Hagen (GBL) på vegne av Frp, MDG, H og GBL enstemmig 
vedtatt. 
Ved votering ble innstillingen med det vedtatte tillegget enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 09.05.2019: 

1. Kommunestyret tar til etterretning orienteringen som er gitt i saken. 
2. Kommunestyret opprettholder tidligere prioriteringer ved Boligplan 2018 – 2021. 
3. Gran kommune ønsker ikke å innlede forhandlinger med Snekkergården boligutleie for å kjøpe 

eiendommen. 
4. Kommunestyret forutsetter at kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig til de som ikke har 

mulighet til å skaffe bolig selv innen 1.6.2019. 
 
 


