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Helhetlig plan for Granavollen 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 20.06.2019 sak 65/19 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2019: 
 
Randi Eek Thorsen (Ap) hadde i forkant av møtet stilt spørsmål egen habilitet i saken på grunn av at hun 
er styreleder i Stiftelsen Glasslåven.  
 
Disse hadde ordet til habilitetssakene: 
Fungerende rådmann Leif Arne Vesteraas 
Morten Hagen (GBL) 
Ordfører Willy Westhagen 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Lars Erik Flatø (Ap) 
 
Fungerende rådmann Leif Arne Vesteraas orienterte om vurderingen av habilitetsspørsmålet fra Randi 
Eek Thorsen (Ap), og anbefalte at hun ble regnet som inhabil i saken, jf fvl § 6, 2. ledd. 
 
Oskar Sunde (H) stilte spørsmål om sin habilitet i saken, fordi han er varamedlem i Gran kirkelige 
fellesråd. 
 
Anne Margrethe Knarud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet i saken, fordi hun er medlem i Gran 
kirkelige fellesråd og på bakgrunn av gravplass på Granavollen. 
 
Reidun Helmen (GBL) stilte spørsmål om sin habilitet i saken, fordi hun er medlem i Gran - Tingelstad 
menighetsråd og er ett av to medlemmer fra menighetsrådet som er medlem i Gran kirkelige fellesråd. 
 
De som hadde stilt habilitetsspørsmål fratrådte møtet under den videre debatten om habilitetssakene. 
 
Det var dermed 22 representanter til stede i møtet. 
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Fungerende rådmann Leif Arne Vesteraas anbefalte at Oskar Sunde (H) ikke ble regnet som inhabil. 
Fungerende rådmann Leif Arne Vesteraas anbefalte at Reidun Helmen (GBL), ble regnet som inhabil. 
Fungerende rådmann Leif Arne Vesteraas anbefalte at Anne Margrethe Knarud (Sp) ikke ble regnet som 
inhabil. 
 
Lars Erik Flatø (Ap) ba om gruppemøte. 
 
Votering over habilitetsspørsmålene 
Randi Eek Thorsen (Ap) ble enstemmig erklært inhabil, jf. fvl § 6, 2. ledd, og deltok ikke møtet ved 
behandling av saken. Gunn Elisabeth Thoresen (Ap) møtte som vara. 
 
Reidun Helmen (GBL) ble erklært inhabil, jf. fvl § 6, 2. ledd, med 3 mot 19 stemmer, og deltok ikke i 
møtet ved behandling av saken. 
 
Oskar Sunde (H) ble enstemmig erklært habil i saken. 
 
Anne Margrethe Knarud (Sp) ble enstemmig erklært habil i saken. 
 
Det var dermed 25 representanter til stede i møtet. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Anne Solstad (GBL) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBl) 
Wenche Strand (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
Einar Ellefsrud (Uavh.) 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) la fram følgende forslag: 
Side 28: Avsnitt 4 under punktet Handelslaget endres til: 
Handelslaget er et solid bygg. I første omgang bør punkterte vinduer, ytterdører og panel i første etasje 
skiftes ut og tilpasses 
de øvrige vinduene i bygget. Samtidig med skifte av panel, bør det foretas etterisolering av første etasje. 
 
Rådmannen utreder bruken av leilighetene i samråd med aktørene på Granavollen. Med bakgrunn i 
dette avklares hvilke utbedringer som er  
nødvendige. 
 
Nytt punkt 6: 
Kommunestyret ber Rådmannen utrede tiltak for en helhetlig trafikk- og parkeringsløsning, og spesielt 
vurdere å etablere parkering vest for Handelslaget og ny veiforbindelse Pilgutua - Kongevegen. 
 
Nytt punkt 7 
Rådmannen utreder finansiering av tiltak og avklarer muligheter for å hente ekstern finansiering for 
bygging av toaletter, istandsetting av Kirkestallene og tiltak på Kirkevangen, som skilting, belysning og 
møblering. 
 
Opprinnelig punkt 7 blir punkt 8 
 
Roger Nyhus (GBL) ba om gruppemøte. Det ble holdt gruppemøte. 
 
Per Hoff (GBL) tiltrådte kl 1349, som vara for Reidun Helmen.  
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Det var dermed 26 representanter til stede i møtet. 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) korrigerte sitt forslag som følger:  
Fremmer rådmannens innstilling med følgende endringer 

Side 28: Avsnitt 4 under punktet Handelslaget endres til: 
Handelslaget er et solid bygg. I første omgang bør punkterte vinduer, ytterdører og panel i første etasje 
skiftes ut og tilpasses 
de øvrige vinduene i bygget. Samtidig med skifte av panel, bør det foretas etterisolering av første etasje. 

Nytt punkt 6: 
Rådmannen utreder bruken av leilighetene i Handelslaget i samråd med aktørene på Granavollen. Med 
bakgrunn i dette avklares hvilke utbedringer som er  
nødvendige. 
 
Nytt punkt 7: 
Kommunestyret ber Rådmannen utrede tiltak for en helhetlig trafikk- og parkeringsløsning, og spesielt 
vurdere å etablere parkering vest for Handelslaget og ny veiforbindelse Pilgutua - Kongevegen. 

Nytt punkt 8 
Rådmannen utreder finansiering av tiltak og avklarer muligheter for å hente ekstern finansiering for 
bygging av toaletter, istandsetting av Kirkestallene og tiltak på Kirkevangen, som skilting, belysning og 
møblering. 

Opprinnelig punkt 7 blir punkt 9. 
 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen fra formannskapet satt opp mot forslaget fra Pål-Arne Oulie (Sp). Det ble 
avgitt 13 stemmer for formannskapets innstilling og 13 stemmer for forslaget fra Pål-Arne Oulie (Sp). 
Ordfører Willy Westhagen avgjorde med sin dobbeltstemme at formannskapets innstilling ble vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2019: 
Kommunestyret sender saken tilbake med følgende bestilling: 
Det skal utarbeides en helhetlig plan for Granavollen som inkluderer nye løsninger for vei. 
Det skal innhentes vurdering fra Riksantikvar om stallene er å anse som verneverdig 
og samtidig innhente opplysninger om mulig støtte fra ulikt hold til renovering av disse. 
Rådmannen bes fremme en sak med skisse for mulig fremdriftsplan i planutvalgets møte 28.08.19. 
Planutvalget skal være styringsgruppe, og arbeidet med planen skal være administrativt. 
 
 


