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Svar på henvendelse vedrørende manglende offentlighet 

Fylkesmannen viser til brev fra deg datert 24.4.2019 hvor du viser til at Gran kommunes praksis 
vedørende offentliggjøring av sakslister mm. ikke er i henhold til kommunelovens § 32. 
Fylkesmannen sendte brevet ditt til Gran kommune den 16.5.2019 hvor vi ba kommunen om å gi oss 
en redegjørelse for praksis på området. Gran kommune svarte oss i brev av 6.6.2019.  
 
Kommunene har et selvstendig ansvar for å gjennomføre og følge opp om oppgaver blir 
gjennomført i tråd med krav satt i kommuneloven. Fylkesmannen er ikke gitt myndighet til å føre 
tilsyn på om kommunens oppgaver gjennomføres i tråd med loven, men har et veiledningsansvar.  
 
I følge svaret fra Gran kommune er møteinnkalling, saksliste og protokoll fra møter i kontrollutvalget 
blitt offentliggjort i tråd med kommuneloven § 32. I januar 2019 ble det imidlertid tatt opp i et 
kommunestyremøte at dokumentene ikke lenger var synlige på kommunens hjemmeside. 
Administrasjonen tok kontakt med leverandøren og feilen har sannsynligvis sammenheng med 
oppgradering av sakssystemet sommeren 2018, sammen med at kommunen også tok i bruk ny 
hjemmeside på det tidspunktet. Det ble laget en manuell rutine for å offentliggjøre dokumenter og 
kontrollutvalgets saksdokumenter i perioden 1.11.2018 til 26.4.2019 er nå tilgjengelige på 
hjemmesiden. Det jobbes fortsatt med å finne en digital løsning som skal erstatte den manuelle 
rutinen. Det vises ellers til det som står i brevet fra kommunen datert 6.6.2019. 
 
Etter Fylkesmannens vurdering satte kommunen inn kompenserende tiltak da de ble kjent med 
feilen, og jobber for å få en permanent løsning på problemet. Saksdokumenter som skal 
offentliggjøres blir etter kommunenes redegjørelse lagt ut å på kommunens hjemmeside.   
 
Fylkesmannen anser saken med dette for avsluttet.   
 
Med hilsen 
 
Jo Bjørner Haugen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Katrine Tømmerdal Nordby 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Mottakerliste: 
Sigmund Lieberg Furulyvegen 14 2770 Jaren 
GRAN KOMMUNE Rådhusvegen 39 2770 JAREN 



Fra: eivind.myhr@oppland.org 
Sendt: 28. juni 2019 09:08 
Til: vf@vegfinans.no 
Kopi: postmottak@hedmark.org; postmottak@sor-aurdal.kommune.no; 

nak@nord-aurdal.kommune.no; postmottak@oyer.kommune.no; 
post@nord-fron.kommune.no; postmottak@sel.kommune.no; 
post@ringebu.kommune.no; postmottak@sor-fron.kommune.no; 
epost@sondre-land.kommune.no; postmottak@gausdal.kommune.no; 
postmottak@lillehammer.kommune.no; 
postmottak@gjovik.kommune.no; post@vestre-toten.kommune.no; 
postmottak@ostre-toten.kommune.no; post@lunner.kommune.no; 
postmottak 

Emne: Fylkestingsvedtak om innføring av halv takst for nullutslippskjøretøy i 
bompengeprosjekter i Oppland 

Vedlegg: 201605809-93 Takst for nullutslippskjøretøy i bompengeprosjekter i 
Oppland 1000252_19_1.pdf; 201605809-103 Vedtak , 18062019, Sak 
26_19, Takst for nullutslippskjøretøy i bompengeprosjekte 
1038315_1_1.pdf 

 
Vedlagt finner dere saksfremlegg og vedtak i Fylkestinget vedrørende innføring av takst for 
nullutslippskjøretøy i bompengeprosjekter i Oppland. 
 
Vi ber om at Vegfinans AS setter i gang utarbeidelse av saksgrunnlag for hvert enkelt prosjekt, med 
tanke på politisk behandling hos de berørte kommunene. 
 
Mvh. Eivind Myhr 
Rådgiver strategisk samferdsel 
Oppland fylkeskommune 
95054566 
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TAKST FOR NULLUTSLIPPSKJØRETØY I BOMPENGEPROSJEKTER I OPPLAND 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

1. Fylkestinget hilser den kraftige økningen i antall nullutslippskjøretøy i Norge og Oppland 

velkommen, og ønsker at denne utviklingen skal fortsette.  

2. Fylkestinget ser likevel nødvendigheten av å sikre bompengeselskapenes inntekter, og ønsker 

derfor at det skal innføres betaling for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med 50 % av 

ordinær takst fratrukket brikkerabatt i alle bompengeprosjekter på offentlig veg i Oppland. 

Ved innføring gjøres det ingen nedjustering av ordinær takst. 

3. Fylkestinget ber om at det utarbeides saksgrunnlag for det enkelte bompengeprosjekt, og at 

dette oversendes de berørte kommunene for behandling i kommunestyret. Når alle berørte 

kommuner har vedtatt innføring av takst for nullutslippskjøretøy, bes det enkelte 

bompengeselskap søke Statens vegvesen om nytt takstvedtak. 

4. Dersom de berørte kommunene for prosjektet på Fv. 34 ikke vedtar at det skal innføres 

betaling for nullutslippskjøretøy, bes bompengeselskapet søke Statens vegvesen om et nytt 

takstvedtak der en gjennomsnittstakst legges til grunn. 

 

Rasmus Olav Vigrestad  

Fylkesrådmann  

 Hjalmar Nørstebø-Solbjør 

 Assisterende fylkesrådmann 

 

 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Bakgrunn: 
Andelen nullutslippskjøretøy i bilparken en økende, også i Oppland. Selv om dette er en ønsket 

utvikling og i tråd med både nasjonale og regionale mål, kan det utgjøre en trussel for nedbetalingen 

av bompengeprosjekter der Oppland fylkeskommune har stilt garanti for låneopptaket. 

 

Stortinget åpnet i 2018 for at det kan innføres betaling for nullutslippskjøretøy i eksisterende 

bompengeprosjekter med inntil 50 % av ordinær takst. En slik innføring forutsetter for hvert enkelt 

prosjekt et vedtak om dette både i kommunestyret hos involverte kommuner, og i Fylkestinget. I 

denne saken inviteres Fylkestinget til å gjøre et prinsipielt vedtak omkring innføring av betaling for 

nullutslippskjøretøy i eksisterende bompengeprosjekter. 

 

Saksframstilling: 
For å stimulere til en overgang til nullutslippskjøretøy, har disse lenge hatt en del 

fordeler/insentivordninger knyttet til både kjøp, eierskap og bruk. Ettersom elbiler har blitt mer 

konkurransedyktige både på pris og rekkevidde, har det blitt gjort noen endringer i disse 

insentivordningene. Mva-fritak ved kjøp er opprettholdt som tidligere, redusert årsavgift har blitt til 

fritak fra trafikkforsikringsavgift, og kommunene får selv bestemme om offentlig parkering fortsatt 

skal være gratis. På ferjer ble det i fjor innført en regel om maksimalt halv takst for 

nullutslippskjøretøy. 

 

Nullutslippskjøretøy har inntil i fjor hatt betalingsfritak i alle bomstasjoner på offentlig veg i Norge 

(bortsett fra på Svinesundbrua). I Stortingsproposisjon 87 S (2017-2018), ble det i fjor vedtatt at alle 

nye bompengeprosjekt skulle kreve 50 % betaling fra nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1. For 

eksisterende bompengeprosjekter, kan det ved enighet mellom involverte kommuner og 

fylkeskommuner innføres betaling med inntil 50 % av ordinær takst for nullutslippskjøretøy. Disse 

skal ha krav på brikkerabatt og andre rabattordninger i form av passeringstak og timesregel på lik 

linje med andre. 

 

I Oppland er bompengeopplegget for E6 Moelv – Øyer vedtatt med 50 % betaling for 

nullutslippskjøretøy. I alle eksisterende bompengeprosjekter er det betalingsfritak inntil noe annet 

blir vedtatt. 

 

Utviklingen i andel nullutslippskjøretøy 

De siste årene har salget av nullutslippskjøretøy, i all hovedsak elbiler, økt kraftig. I slutten av 2016 

var 3 % av den norske bilparken elbiler, mens andelen i slutten av 2018 var 6 %. For Oppland sin del 

har vi også opplevd en dobling fra 2016 til 2018, men fra et lavere nivå, slik at elbiler i slutten av 2018 

utgjorde 2 % av bilparken. I Oppland var nesten én av fire (22,7 %) nyregistrerte biler i 2018 en elbil, 

mens tilsvarende tall på landsbasis var 31,2 %. Første kvartal 2018 var 48 % av alle nyregistrerte 

personbiler og varebiler i Norge elektriske. 
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Utviklingen i andel nullutslippsbiler i bomprosjektene 

Andelen nullutslippskjøretøy i bompengeprosjekter i Oppland varierer en del, og lå i 2018 på mellom 2,5 

% og 6,4 %. Med dagens andel nullutslippskjøretøy, er de tapte inntektene på grunn av fritaket såpass 

lave at de ikke utgjør noen stor trussel for nedbetaling av de fleste bompengeprosjektene til fastsatt tid. 

For E6 Ringebu – Otta, er imidlertid den økonomiske situasjonen allerede så anstrengt at ethvert bortfall 

av inntekter bidrar til å gjøre en vanskelig situasjon verre. Her er politisk ledelse i dialog med 

Samferdselsdepartementet og Nye Veier AS for om mulig å finne alternativer til en betydelig takstøkning 

for bomstasjonene i prosjektet. For de øvrige prosjektene, er det trolig et spørsmål om tid før andelen 

nullutslippskjøretøy blir så høy at det blir nødvendig å øke takstene. Innføring av en rabattert takst for 

disse vil redusere og forsinke behovet for takstøkninger. 

 

 

Bompengeselskap Andel nullutslippskjøretøy 

 2016 2017 2018 

Vegfinans E16 Oppland AS 1,7 % 2,4 % 3,5 % 

Vegfinans E6 Oppland AS 0,8 % 1,6 % 2,5 % 

Vegfinans E6 Ringebu – Otta AS 1,2 % 1,6 % 2,8 % 

Vegfinans Fv33 Oppland AS 1,8 % 2,8 % 4,4 % 

Vegfinans Fv34 Oppland AS 1,1 % 1,8 % 3,0 % 

Vegfinans Gausdalsvegen AS 1,1 % 1,8 % 2,9 % 

Vegfinans Rv4 Oppland AS - 5,0 % 6,4 % 

 

Konsekvenser av å ikke innføre betaling for nullutslippskjøretøy 

Hvis det ikke blir innført betaling for nullutslippskjøretøy, vil den forventede utviklingen over tid i 

stadig større grad svekke inntektsgrunnlaget for bompengeprosjektene. Det handlingsrommet 

selskapene har for å motvirke dette, er i utgangspunktet to tiltak: forlenge nedbetalingstiden med 

inntil fem år, og/eller øke takstene med inntil 20 %. Om dette er tilstrekkelig for det enkelte prosjekt, 

avhenger både av hvor sterk økonomien i prosjektet er i utgangspunktet, og hvor raskt andelen 
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nullutslippskjøretøy øker. Noen prosjekter har allerede brukt opp deler av handlingsrommet gjennom 

takstøkning.  

 

Et nytt verktøy, vedtak av gjennomsnittstakst, ble innført i forbindelse med Statsbudsjettet for 2017. 

Det vil si at den vedtatte taksten for bompengeprosjektet er et mål for gjennomsnittlig 

passeringsinntekt. Det faktiske "skilttaksten" vil da kunne justeres opp hvis andelen passeringer med 

betalingsfritak øker, eller hvis andelen tunge kjøretøy blir lavere enn det som lå til grunn da 

gjennomsnittstaksten ble vedtatt. Konsekvensen blir, som ved "ordinær" takstøkning på inntil 20 %, 

at andre bilister må betale mer som følge av at flere får fritak. 

 

For nye prosjekter er det gjennomsnittstakst som ligger til grunn i opprinnelig takstvedtak, og for en 

del andre er det vedtatt gjennomsnittstakst i forbindelse med omlegging til nytt takst- og 

rabattsystem. For Oppland sin del, er det kun for Gausdalsvegen og Fv. 34 at det ikke er vedtatt 

gjennomsnittstakst. For Gausdalsvegen vil dette bli gjort i løpet av kort tid. 

 

Hvis økning av andel nullutslippskjøretøy ikke blir kompensert med økning av takstene, vil dette i 

siste instans kunne føre til at fylkeskommunens garantiansvar blir utløst, og fylkeskommunen må 

kutte i sine øvrige budsjetter for å betale ned resterende bompengegjeld. 

 

Innføring av takst for nullutslippskjøretøy 

Hvis det innføres en rabattert takst for nullutslippskjøretøy, vil dette umiddelbart gi 

bompengeselskapene noe økte inntekter, ettersom disse trafikantene til da ikke har betalt noe i 

bomstasjonene. En kunne da tenke seg at det var naturlig å justere ned taksten for andre trafikanter 

noe, slik at de totale inntektene ble de samme. Realiteten er imidlertid at den økte andelen 

nullutslippskjøretøy har ført til at selskapene har lavere inntekter enn forutsatt ved oppstart, slik at 

det ikke vil være noen «merinntekt» av betydning å fordele. Samtidig vil en videre økning av andel 

nullutslippskjøretøy med rabattert takst føre til en stadig reduksjon i inntektene, slik at en eventuell 

takstreduksjon ganske raskt ville måtte reverseres. Vegfinans AS anbefaler at en innføring av takst for 

nullutslippskjøretøy gjøres uten å redusere de øvrige takstene. 

 

En innføring av betaling for nullutslippskjøretøy vil først kunne skje etter at også kommunestyrene i 

de berørte kommunene har vedtatt dette. For å sikre nedbetalingen av bompengelånene, er det mer 

effektivt jo tidligere dette innføres. Samtidig kan en tenke seg at dette veies opp mot andre hensyn, 

som behovet for å fortsatt stimulere til overgang til nullutslippskjøretøy i Oppland, hvor andelen av 

disse ligger på om lag en tredel av andelen nasjonalt. For å finne en balanse, kan en for eksempel 

tenke seg et måltall for når en slik takst skal innføres. En mulighet kan være at det innføres 50 % takst 

når andelen passeringer av nullutslippskjøretøy i det enkelte bompengeprosjektet overstiger 8 % 

eller 10 %. Dette vil kanskje være mindre kontroversielt enn en umiddelbar innføring, og noe som er 

lettere å få aksept for i kommunene. 

 

Ideelt sett burde betaling for nullutslippskjøretøy i alle bomstasjonene i fylket innføres samtidig, for å 

gjøre systemet enkelt og forutsigbart. Behovet for politisk behandling i en rekke kommunestyrer gjør 

det imidlertid vanskelig å se for seg at alle prosjektene skal måtte vente på det siste prosjektets 

vedtak i den siste kommunen.  
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Stortinget har åpnet for at det lokalt kan besluttes å innføre betaling for nullutslippskjøretøy med 

mellom 0 % og 50 % av ordinær takst. Det er 50 % som gjelder for nye prosjekter, som på E6 Moelv – 

Øyer, slik at et ønske om et mest mulig enhetlig takstregime taler for at taksten skal settes til 50 %. 

Dette er også det som sikrer størst inntekter til bompengeselskapene, og vil gjøre at det ikke er 

behov for stadige justeringer i denne prosentsatsen ettersom andelen nullutslippskjøretøy øker. 

Dersom det ikke er vilje til å innføre 50 % takst nå, er det kanskje ryddigere å innføre 50 % på et 

senere tidspunkt, enn å innføre for eksempel 30 % nå og 50 % om to år. 

 

 

Merknader: 
En økende andel nullutslippsbiler i Norge og i Oppland er en ønsket utvikling, og er ett av mange 

tiltak som må til for at fylkeskommunens klimamål for Opplandssamfunnet skal være innen 

rekkevidde. Den økningen i elbilsalget som vi har sett de siste årene, viser at insentivordningene 

fungerer. Ettersom elbilene blir stadig mer konkurransedyktige, med lengre rekkevidde og lavere 

pris, kan insentivene gradvis fases ut. Det er viktig at dette ikke skjer for tidlig, slik at den ønskede 

utviklingen stopper opp. Skjer det for sent, får det store konsekvenser for inntektene til Staten, og i 

vårt tilfelle til bompengeprosjektene. Stortinget har vedtatt at det skal innføres 50 % takst for 

nullutslippsbiler i nye bompengeprosjekter. For eksisterende prosjekter, er beslutning rundt 

innføring av betaling for nullutslippsbiler overlatt til lokale og regionale myndigheter. 

Fylkesrådmannen finner det naturlig at satsen også for eksisterende prosjekter blir 50 %, både for å 

sikre inntektene til prosjektene i størst mulig grad, og for å ha en størst mulig likhet for alle 

bomstasjoner i fylket, når nye strekninger åpner på E6. Fylkesrådmannen anbefaler at Fylkestinget 

vedtar dette som prinsipp, og at administrasjonen bes om å legge til rette for at saksgrunnlag for 

hvert enkelt prosjekt utarbeides for oversendelse til de respektive kommuner, slik at de inviteres til å 

gjøre tilsvarende vedtak. Alternativet til å innføre betaling også for nullutslippskjøretøy, en betydelig 

økning av takstene for andre trafikanter, med tilhørende økt trafikkoverføring til lokalveger, er ikke 

noe godt alternativ. 
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SAKSPROTOKOLL 

Takst for nullutslippskjøretøy i bompengeprosjekter i Oppland 

 

Arkivsak-dok. 201605809 
Saksbehandler Eivind Myhr 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fylkesutvalget 11.06.2019 48/19 
2 Fylkestinget 18.06.2019 26/19 

 
 

 
Fylkesutvalgets innstilling:   
 

1. Fylkestinget hilser den kraftige økningen i antall nullutslippskjøretøy i Norge og Oppland 

velkommen, og ønsker at denne utviklingen skal fortsette.  

2. Fylkestinget ser likevel nødvendigheten av å sikre bompengeselskapenes inntekter, og ønsker 

derfor at det skal innføres betaling for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med 50 % av 

ordinær takst fratrukket brikkerabatt i alle bompengeprosjekter på offentlig veg i Oppland. 

Ved innføring gjøres det ingen nedjustering av ordinær takst. 

3. Fylkestinget ber om at det utarbeides saksgrunnlag for det enkelte bompengeprosjekt, og at 

dette oversendes de berørte kommunene for behandling i kommunestyret. Når alle berørte 

kommuner har vedtatt innføring av takst for nullutslippskjøretøy, bes det enkelte 

bompengeselskap søke Statens vegvesen om nytt takstvedtak. 

4. Dersom de berørte kommunene for prosjektet på Fv. 34 ikke vedtar at det skal innføres 

betaling for nullutslippskjøretøy, bes bompengeselskapet søke Statens vegvesen om et nytt 

takstvedtak der en gjennomsnittstakst legges til grunn. 

 
 
Fylkestinget har behandlet saken i møte 18.06.2019 sak 26/19 
 
Protokoll 
Roger Granum (V) fremmet slikt alternativt forslag:  
1. Fylkestinget hilser økningen i antall nullutslippskjøretøy i Norge og Oppland velkommen, og ønsker 
at denne utviklingen skal fortsette. 
 
2. Selv om veksten har vært gledelig, er det fortsatt bare 2 % av bilparken i Oppland som er 
nullutslippskjøretøy, og fylkestinget ønsker derfor at disse bilene fortsatt skal ha fritak for betaling 
inntil andelen av nullutslippskjøretøy i Oppland passerer 10 %. 
 
3. Fylkestinget ber om at det utarbeides saksgrunnlag for det enkelte bompengeprosjekt, der 
innføring av betaling for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 beregnes med 20 % av ordinær takst når 
andelen nullutslippskjøretøy passerer 10 %, 40 % når andelen passerer 20 % og så videre til 100 % når 
andelen passerer 50 %. 
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Anlaug Seljevold (MdG) fremmet slikt forslag: 

Endre punkt 2 til: Taksten for nullutslippskjøretøy kan settes inntil 10 % av normaltakst i 2021 og 

økes med inntil 10 % årlig til maksimalt 50 %. 

Wenche Haug Almestrand (FrP) fremmet slikt forslag: 
Oppland fylkesting ser behovet for å samordne finansieringsløsninger for nullutslippskjøretøy og 
kjøretøy med fossilt drivstoff.  

Oppland fylkesting er av den oppfatning at bompengebelastingen slik som den er i dag er 
langt høyere enn det som kan aksepteres og ber derfor om at Staten tar over garantiansvaret med 
sikte på å slette bompengegjeld.  

Votering 
Forslag fremmet av Almestrand (FrP): Falt med 3 stemmer.  
Forslag fremmet av Granum (V): Falt med 5 stemmer. 
Innstillingens punkt 2 ble satt opp  mot forslag fremmet av Seljevold (MdG): Forslag fremmet av 
Seljevold (MdG) falt med 4 stemmer.  
Fylkesordfører ga anledning til å stemme avholdende til punkt 2: 3 stemmer.  
Øvrig innstilling: Vedtatt mot 3 stemmer.  
 
Vedtak  
I samsvar med fylkesutvalgets innstilling fattet fylkestinget slikt vedtak:  
 

1. Fylkestinget hilser den kraftige økningen i antall nullutslippskjøretøy i Norge og Oppland 

velkommen, og ønsker at denne utviklingen skal fortsette.  

2. Fylkestinget ser likevel nødvendigheten av å sikre bompengeselskapenes inntekter, og ønsker 

derfor at det skal innføres betaling for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med 50 % av 

ordinær takst fratrukket brikkerabatt i alle bompengeprosjekter på offentlig veg i Oppland. 

Ved innføring gjøres det ingen nedjustering av ordinær takst. 

3. Fylkestinget ber om at det utarbeides saksgrunnlag for det enkelte bompengeprosjekt, og at 

dette oversendes de berørte kommunene for behandling i kommunestyret. Når alle berørte 

kommuner har vedtatt innføring av takst for nullutslippskjøretøy, bes det enkelte 

bompengeselskap søke Statens vegvesen om nytt takstvedtak. 

4. Dersom de berørte kommunene for prosjektet på Fv. 34 ikke vedtar at det skal innføres 

betaling for nullutslippskjøretøy, bes bompengeselskapet søke Statens vegvesen om et nytt 

takstvedtak der en gjennomsnittstakst legges til grunn. 

 
 
 
 
 



Hadeland  Energi  AS

Protokoll  fra ordinært generalforsamling i  Hadeland  Energi  AS

— 5;  juni 2019 - møte  1/2019

Den 5.  juni 2019  det  avholdt ordinær  generalforsamling i Hadeland Energi  AS på Jaren.

Til  stede:

Aksjonaerer: Willy Westhagen (Gran kommune)

Lars Magnussen (Jevnaker kommune)

Harald Tyrdal (Lunner kommune)

Pål Skjæggestad  (Glitre Energi  AS)

Styreleder: Bjørn  Niklas Sjøstrøm

Styremedlemmer:  Finn Martinsen

Administrasjon: Stein Aukner

Valgkomiteen: Dagfin  Edvardsen

Følgende  saker  forelå  til  behandling:

SAK NR.  1/2019

Åpning og registrering av aksjer og fullmakter

Vedtak:

Styreleder Bjørn Niklas Sjøstrøm åpnet møtet og opprettetfortegnelse over fremmøtte

aksjeeiere i Hadeland Energi AS og fullmakter.

Aksjene var representert ved:

Gran kommune v/Wi/Iy Westhagen som representerer 34% av aksjene

Jevnaker kommune v/Lars Magnussen som representerer 8,5% av aksjene

Lunner kommune v/Hara/d Tyrdal som representerer 8,5% av aksjene

Glitre Energi AS v/Pål Skjæggestad som representerer 49% av aksjene

Således var samtlige aksjer representert.

SAK NR.  2/2019

Godkjennelse  av  innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.
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SAK NR.  3/2019

Valg av  m¢teleder  og person  til  å  medundertegne protokollen

Vedtak:

Bjørn Niklas Sjøstrøm velges til møteleder. Til  å  medundertegne protokollen velges

Willy Westhagen.

SAK NR.  4/2019

Årsoppgjør  for  2018

Vedtak:

Genera/forsamlingen vedtar selskapets:

1. årsberetning for 2018.

2. årsregnskap for 2018.
3. styrets  forslag til disponering av selskapets overskudd etter  skatt:

-  overført til  annen  egenkapital 28,1mill. kr.

-utbytte 7,5 mill. kr.

SAK NR 5/ 2019

Forslag om  fullmakt  til  styret  for  utdeling av  tilleggs utbytte basert  på

Årsregnskap 2018

Vedtak:

Generalforsamlingen meddelte styret  fullmakt  til  å  beslutte tilleggs utbytte basert på

Årsregnskap 2018. Maksimalt tilleggs utbytte kan utgjøre NOK 10 mi/l. Fullmakten gjelder

frem  til neste ordinære generalforsamling

SAK NR.  6/2019

Godtgjøring til  styret  og valgkomité  fra  ordinær generalforsamling 2018  til

ordinær generalforsamling 2019

Valgkomitéen innstilling til  honorar  for  styrets medlemmer  ble  gjennomgått  av  Dagfinn

Edvardsen.
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Vedtak:

Genera/forsamlingen fastsetter i samsvar  med  Valgkomiteens innstilling godtgjøring til

selskapets styre  som  følger:

Styretsleder kr. 65.000,-

Styremedlemmer  kr.  50.000,-

Genera/forsamlingen vedtok  at  honorar  til  Valgkomitéen  norma/t  reguleres årlig med

løpende Iønnsvekstindeks. Honorar  til  Valgkomiteen  ble  vedtatt  som  følger:

Valgkomitéensleder kr. 7.200,-

Valgkomitéens medlemmer  kr. 3.600,-

Godtgjørelsene gjelder  fra  ordinær genera/forsamling 2018  til  ordinær genera/forsamling

denne dag, 5.  juni 2019.

SAK NR.  7/2019

Godtgj¢ring til  revisor  for  2018

Vedtak:

Lovpålagt revisjon  for 2018  dekkes  etter  regning.

SAK NR. 8/2019

Valg av styre

Ifølge retningslinjer for Valgkomitéen  i  Hadeland Energi AS skal Valgkomitéen finne frem til

og foreslå kandidater til selskapets styre og foreta presentasjon av kandidater for

generalforsamlingen.

Valgkomiteen innstilling ble gjennomgått av Dagfinn Edvardsen.

Av sittende styre er Atle Roll-Matthiesen, lngunn Granaasen og Finn Marthinsen på valg.

Valgkomitéen innstilte på valg av følgende styre:

Bjørn Niklas Sjøstrøm Styreleder Ikke på valg Valgt for 2 år til 2020

Margrethe Smith Styremedlem Ikke på valg Valgt for 2 år til 2020

Atle RolI—Matthiesen Styremedlem Gjenvalg Velges for 2 år til 2021

Finn Martinsen Styremedlem Gjenvalg Velges for 2 år til 2021
Ingunn  Granaasen Styremedlem Gjenvalg Velges for 2 år til 2021

Harald Guldahl Styremedlem Ikke på valg Valgt for 2 år til 2020

Bjørn Niklas Sjøstrøm foreslås gjenvalgt som styreleder.
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Vedtak:

Generalforsamlingen valgte følgende styre:

Bjørn Niklas Sjøstrøm Styreleder (Ikke  på valg) Valgt for 2 år til 2020

Margrethe  Smith Styremedlem  (Ikke  på valg) Valgt for 2 år til 2020

Atle RoII-Matthiesen Styremedlem Gjenva/g Velges for 2 år til 2021
Firm Martinsen Styremedlem Gjenva/g Velges for 2 år til 2021

Ingunn Granaasen Styremedlem Gjenvalg Velges for 2 år til 2021

Harald Guldahl Styremedlem  (Ikke  på valg) Valgt for 2 år til 2020

Bjørn Niklas Sjøstrøm gjenvelges som styreleder.

Det noteres at selskapets vedtekter regulerer antall styremedlemmer til «seks til  åtte».  I lys

av endret profil for selskapet anses det ønskelig med en større fleksibilitet ved valg av

styremedlemmer. Det skal fremlegges forslag om  endring iselskapets vedtekter slik at antall

styremedlemmer settes som  «fire  til  åtte»  ved  kommende  generalforsamling.

SAK NR. 9/2019

Valg av  Valgkomité

Valgkomiteen  bestående av  Dagfinn  Edvardsen  (Leder) og Kjell  Kvisten  (Medlem) ble valgt

for to år på siste  generalforsamling.  De er altså  ikke  på valg i  år.

Vedtak:

Valgkomiteen  består av:

Dagfinn Edvardsen, leder

Kjell Kvisten, medlem

Valgperioden er til  ordinær  genera/forsamling 2020. Det er notert at Instruks for

Valgkomiteen tilsier at denne skal bestå av tre medlemmer. Det skal fremlegges forslag til en

revidert instruks på  kommende  generalforsamling som gir  nødvendig fleksibilitet i valg av

antall medlemmer.

SAK NR.  10/2019

Forslag om  konvertering av ansvarlig lån

Styreleder  ga en  kort redegjørelse  forslag til  konvertering av selskapets ansvarlige  lån.

Det har  kommet  positive signaler om interesse for en slik  konvertering. Saken krever imidlertid

en  behandling i  respektive kommunestyrer. Slik behandling kan  ikke fullføres  før  medio

september  2019 basert på  gjeldende møteplan  for  kommunene.
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Vedtak:

Saken  vil  under forutsetning av  samtykke  fra  långiverne  bli  fremmet  for  vedtak i

ekstraordinær generalforsamling.

Godkjennelse av generalforsamlingsprotokollen i Hadeland Energi AS av 5. juni 2019:

Bjørn Niklas jøstrøm Willy!" es hagen



1 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
GRAN KOMMUNE 

 
 

Fredag 7. juni 2019 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 – 1545. 
 
Som medlemmer møtte: 
Bjørn Austad Hvaleby, leder (Sp) 
Pål Arne Sangnæs (Gbl), nestleder  
Trine Ruud (H)  
Bjørg Kværn (Ap) 
Ole Sverre Skamsar (Frp) 
 
Følgende medlem hadde meldt forfall:  
Ingen 
 
Ellers møtte: 
Fra administrasjonen: Kommunalsjef Kultur og Samfunn, Leif Arne Vesteraas og enhetsleder 
Samferdsel og parkdrift Arne Olav Olsen (begge møtte under sak 28). 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors Lund (sakene 31 og 32). 
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 
 
Møteprotokollen er sendt til: 
Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, kontrollutvalgets medlemmer, og 
varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS, NRK Oppland og avisene Hadeland og Oppland 
Arbeiderblad. 
 
 
Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med leder Bjørn Austad Hvaleby som møteleder.   
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 
Til behandling: 
 
SAK NR. 27/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.04.2019 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 26.04.2019 godkjennes. 
 

 
 
SAK NR. 28/2019 BRØYTEKONTRAKTER I GRAN KOMMUNE  
 

Fra behandlingen: 
Pål Arne Sangnæs (Gbl) stilte innledningsvis stilte spørsmål om egen 
habilitet med bakgrunn i at hans svoger eier 8 % av Brandbu Snødrift 
AS som var en av tilbyderne i anbudskonkurransen om 
vinterveivedlikehold av kommunale veier mv. i 2016. 
Kontrollutvalget (4 medlemmer) besluttet enstemmig at forholdet 
medførte inhabilitet etter forvaltningslovens § 6 første ledd bokstav b). 
Pål Arne Sangnæs fratrådte møtet under behandlingen av saken. 
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Kommunalsjef Kultur og Samfunn, Leif Arne Vesteraas og 
enhetsleder Samferdsel og parkdrift Arne Olav Olsen orienterte og 
svarte på spørsmål. 

 Under første del av saken ble det gitt en presentasjon av 
gjennomføringen av anbudskonkurransen. Prissammenstilling 
(totalpriser), dvs. grunnlaget for rangering av tilbydere og valg av 
leverandør, ble særlig gjennomgått. 
Under andre del av saken ble henvendelser til kontrollutvalget 
gjennomgått. Denne delen av saken ble behandlet i lukket møte jf. 
kommunelovens § 31, jf. offentlighetsloven §13, jf. forvaltningsloven 
§ 13. 

 
Vedtak, enstemmig: 
(4 medlemmer) 

1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget 
inntrykk av anbudskonkurransen er gjennomført på 
tilfredsstillende måte. Tildeling av kontrakter (2 kontrakter) 
synes å være foretatt i tråd med tildelingskriteriet i 
konkurransegrunnlaget (pris). 

 
2. Kontrollutvalget viser til diskusjonen i møtet omkring 

habilitet, og anmoder rådmannen om å gå gjennom rutinene 
for anvisning/attestasjon av fakturaer og klagebehandling når 
det gjelder brøytekontraktene.  

 
3. Kontrollutvalget mener saken synliggjør 

utfordringer/risikoer omkring det interkommunale 
innkjøpssamarbeidet og kommunens desentraliserte løsning, 
der enhetsledere i mange tilfeller sitter alene med 
gjennomføringsansvar for utlysing av offentlige 
anbudskonkurranser og forvaltning av et komplekst 
regelverk (lov om offentlige anskaffelser). Kontrollutvalget 
vil ta med seg dette inn i sin overordnede risikovurdering av 
kommunens virksomhet som grunnlag for prioritering av 
tema/områder for forvaltningsrevisjon.  

 
 
 
SAK NR. 29/2019 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET OM 

FORSKJELLSBEHANDLING MV. I BEHANDLINGEN AV 
BYGGESAKER 

 
Fra behandlingen: 
Under første del av saken orienterte utvalgsleder om henvendelsen og 
presenterte hovedtrekkene i dokumentene som var overlevert 
kontrollutvalget.  
 
Under andre del av saken ble det gitt en mer detaljert presentasjonen 
av henvendelsen som også inneholdt personopplysninger. Denne delen 
av saken ble behandlet i lukket møte, jf. kommunelovens § 31, jf. 
offentlighetslovens § 13, jf.  forvaltningslovens § 13.  
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget mener det mottatte materialet gir grunnlag 
for å se nærmere på saken.  
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2. Innlandet Revisjon IKS bes om å lage en prosjektplan for en 

undersøkelse av påstandene som fremsettes.  
 

3. Saken følges opp på neste møte den 13.09.2019. 
  

 
 
SAK NR. 30/2019 PROSJEKTPLAN: HJEMMETJENESTEN OG EVALUERING 

AV SOMMERFERIEAVVIKLINGEN 2018 
 

Fra behandlingen: 
Innledningsvis ble følgene habilitetsspørsmål vurdert:  

 Bjørn Austad Hvaleby (Sp) stilte spørsmål om egen habilitet 
med bakgrunn i at ektefelle er ansatt som vikar i 
hjemmetjenesten i Gran kommune.  

 Trine Ruud (H) stilte spørsmål om egen habilitet med 
bakgrunn i at samboeren til hennes sønn er ansatt som 
sykepleier i hjemmetjenesten. 

Begge habilitetssakene ble drøftet med utgangspunkt i 
forvaltningslovens § 6 annet ledd, dvs. om det foreligger «andre 
særegne forhold». Kontrollutvalget (4 medlemmer) kom enstemmig  
frem til at forholdene ikke medførte inhabilitet.  

 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors 
Lund presenterte foranalysen og svarte på spørsmål. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Prosjektplan for gjennomføring av evaluering av 
sommerferieavviklingen innenfor hjemmetjenesten 
godkjennes.  

 
2. Revisjonsprosjektet skal besvare følgende spørsmål/ 

problemstillinger: 
 

a) Ble planlagte tiltak for sommerferieavvikling 2019 
gjennomført etter forutsetningene?  

b) Har tiltakene medført en tilfredsstillende 
sommerferieavvikling i 2019?  

 
3. Revisjonsprosjektet gjennomføres høsten 2019 innenfor en 

tidsramme på 150-200 timer. Sluttrapporten planlegges 
fremlagt i kontrollutvalgets møte den 18.10.2019. 
 

 
 
SAK NR. 31/2019 FORANALYSE: HJEMMETJENESTEN I GRAN KOMMUNE 
 

Fra behandlingen: 
 Innledningsvis ble følgene habilitetsspørsmål vurdert:  

 Bjørn Austad Hvaleby (Sp) stilte spørsmål om egen habilitet 
med bakgrunn i at ektefelle er ansatt som vikar i 
hjemmetjenesten i Gran kommune.  
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 Trine Ruud (H) stilte spørsmål om egen habilitet med 
bakgrunn i at samboeren til hennes sønn er ansatt som 
sykepleier i hjemmetjenesten. 

Begge habilitetssakene ble drøftet med utgangspunkt i 
forvaltningslovens § 6 annet ledd, dvs. om det foreligger «andre 
særegne forhold». Kontrollutvalget kom enstemmig (4 stemmer) frem 
til at forholdene ikke medførte inhabilitet.  

 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors 
Lund presenterte foranalysen og svarte på spørsmål. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Foranalysen tas til orientering. 
 

2. Foranalysen legges frem til ny gjennomgang/vurdering etter 
at kontrollutvalgets evaluering av sommerferieavviklingen i 
hjemmetjenesten er gjennomført (jf. vedtak i sak 30/19).  

 
 
 
SAK NR. 32/2019 TERTIALRAPPORT 1/2019 FRA INNLANDET REVISJON IKS  
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Tertialrapport 1/2019 fra Innlandet Revisjon IKS tas til 
orientering. 
 

 
 
SAK NR. 33/2019 ÅRSRAPPORT 2018 FOR SKATTEOPPKREVEREN PÅ 

HADELAND OG KONTROLLRAPPORT FRA 
SKATTEETATEN 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Kontrollutvalget tar følgende dokumenter til orientering:  
 

 Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 
for Gran kommune.  

 Årsrapport 2018 for Skatteoppkreveren på Hadeland. 
 

 
 
SAK NR. 34/2019 EVENTUELT 
 

Fra behandlingen: 
Saken ble enstemmig satt på sakslista.  
Følgende saker ble drøftet: 

 
1. Habilitet i saksbehandlingen generelt og håndtering av saken vedr. 

Snekkergården spesielt.  
2. Svikt i kommunes rutiner knyttet til individuell plan (IP) og 

brukerstyrt personlig assistent (BPA), jf. artikkel i Hadeland. 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Rådmannen inviteres til å orientere om hvordan man sikrer 
at kommunelovens og forvaltningslovens 
habilitetsbestemmelser er kjent og blir etterlevd i 
kommunen. I tillegg til en generell orientering om 
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kommunens systemer og rutiner på området, bes om særlig 
informasjon om håndteringen av saken vedr. Snekkergården. 
 

2. Kontrollutvalget har merket seg at Fylkesmannen vurderer å 
igangsette et tilsyn rettet mot kommunens etterlevelse av 
reglene om individuell plan (IP) og brukerstyrt personlig 
assistent (BPA). Kontrollutvalget bes om å bli holdt orientert 
om saken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gran, 7. juni 2019. 
 
 
_________________________  
Bjørn Austad Hvaleby 
leder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Gran, 7. juni 2019. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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 NESTE MØTE 
 
Dato: FREDAG 13. SEPTEMBER 2019  
Tidspunkt: KL. 0900 
Aktuelle saker:  

 Kommunebarometeret 2019 
 Habilitet i saksbehandlingen (KU-sak 30/19) 
 Kontrollutvalgskonferansen 2019 (KU-sak 18/19) 
 Effektivitet i kommunale tjenester - rapport (utsatt sak fra 18/1-19) 
 Kontrollutvalgets budsjett for 2020 
 Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 2020 

 
Saker/vedtak til senere oppfølging: 

 Fylkesmannens tilsyn med IP og BPA (KU-sak 34/19) 
 Ny behandling av foranalyse – Hjemmetjenesten (KU-sak 31/19) 
 Aktuelle orienteringssaker: 

 Ny kommunelov  
 Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater 

 Risikovurderinger – misligheter og korrupsjon (KU-sak 25/18) 
 Ny personvernlov – Hva betyr dette for kommunen? (KU-sak 13/18) 
 Digitalisering: Strategier, mål, måloppnåelse og risikoer (KU-sak 

13/18) 
 NAV Hadeland (KU-sak 53/17) 
 Utvikling av heltidskultur – oppfølging av kommunestyrevedtak 105/16 

(KU-sak 59/17) 
 Oppfølging av revisjonsrapporten «Kontraktsoppfølging» fra 2015 

(utsatt sak fra 16/3-18) 
 Oppfølging av revisjonsrapporten «Mål- og resultatstyring i Gran 

kommune» (k.styret 13.12.2018, sak 120/18) 
Årlige saker: 

 Kommunebarometeret  
 Eksterne tilsynsrapporter – årlig sak (KU-sak 48/17) 
 Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 35/17) 

 
Bestilte oppdrag - Innlandet Revisjon IKS: 

 Forundersøkelse – Hjemmetjenesten (KU-sak 13/19) 
 Revisjonsprosjekt: Hjemmetjenesten i Gran – evaluering av 

sommeravviklingen 2019 (KU-sak 13/19) 
 
 
Kontrollutvalgets møteplan for 2019: 

 Fredag 18.01.2019 kl. 0900 
 Fredag 15.03.2019 kl. 0900 
 Fredag 26.04.2019 kl. 0900  
 Fredag 07.06.2019 kl. 0900 
 Fredag 13.09.2019 kl. 0900 
 Fredag 18.10.2019 kl. 0900 
 Fredag 06.12.2019 kl. 0900 

 



Fra: Strømmen, Nina <Nina.Strommen@nav.no> 
Sendt: 13. august 2019 08:34 
Emne: Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- 

og velferdsforvaltningen i 2020 
Vedlegg: Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- 

og velferdsforvaltningen i 2020 (2).pdf 
 
Hei! 
 
Vedlagt følger Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og 
velferdsforvaltningen i 2020.  
 
Arbeids- og velferdsdirektoratet sender med dette ut et foreløpig kommunebrev som skisserer NAVs 
forventninger til kommunenes forvaltning av de sosiale tjenestene i NAV for 2020. Det er Arbeids- og 
velferdsdirektoratet som har det nasjonale fag- og forvaltningsansvaret for de sosiale tjenestene. I 
det endelige kommunebrevet for 2020, vil det også inngå føringer på bakgrunn av nytt statsbudsjett 
og informasjon om relevante utviklingstrekk i statlig del av NAV. 
 
Mvh 
Nina Strømmen  
Fungerende kontorsjef 
Kvalifiseringskontoret//Virkemiddelseksjonen// 
Arbeids- og tjenesteavdelingen 
Arbeids- og velferdsdirektoratet 
99011159//nina.strommen@nav.no 
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Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale 
tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2020 
 
Arbeids- og velferdsdirektoratet sender med dette ut et foreløpig kommunebrev som skisserer NAVs 
forventninger til kommunenes forvaltning av de sosiale tjenestene i NAV for 2020. Det er Arbeids- og 
velferdsdirektoratet som har det nasjonale fag- og forvaltningsansvaret for de sosiale tjenestene. I 
det endelige kommunebrevet for 2020, vil det også inngå føringer på bakgrunn av nytt statsbudsjett 
og informasjon om relevante utviklingstrekk i statlig del av NAV. 

Sosialtjenesteloven er samfunnets siste sikkerhetsnett og skal fange opp hjelpebehov som ikke 
ivaretas av andre ordninger. Sosialtjenesteloven inngår i NAV og kommunens samlede 
velferdsansvar, og setter rammer for de kommunale tjenestene NAV-kontoret skal forvalte. I samsvar 
med formålet i sosialtjenesteloven, skal tjenestene medvirke til å forebygge og redusere fattigdom, 
fremme sosial inkludering og et sterkere sosialt sikkerhetsnett.  

Tilgjengelige tjenester 
Sosialtjenesteloven skal ivareta de vanskeligst stilte. Personer som har behov for sosiale tjenester er 
ofte i en vanskelig livssituasjon, og for enkelte er behovet for hjelp akutt. Dette stiller krav til hvordan 
kommunen sikrer tilgjengeligheten til tjenestene.  

Personer som har et hjelpebehov skal kunne henvende seg til NAV for å få lagt frem sin sak, stille 
spørsmål, få informasjon og veiledning og eventuelt hjelp til å fylle ut søknad. Hvis behovet er akutt 
må behovet vurderes raskt, ofte samme dag, og kommunen må sørge for at dette ivaretas.  
Kommunen kan ivareta kravet til tilgjengelighet på ulike måter, men innbyggernes behov skal være 
styrende.  

Samfunnsutviklingen og økt digitalisering har åpnet for at man kan henvende seg til NAV på flere 
måter enn det man kunne tidligere. Digitale løsninger, som gir informasjon om rettigheter og plikter 
og åpner for å søke om tjenester digitalt, kan bidra til å bedre tilgjengeligheten til de sosiale 
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tjenestene. Alle har imidlertid ikke mulighet til å benytte digitale løsninger og ikke alle behov kan 
løses digitalt.  

Tilgjengelighet til de sosiale tjenestene vil være tema for landsomfattende tilsyn i 2020. Arbeids- og 
velferdsdirektoratet anbefaler at kommunene gjennom partnerskapet vurderer hvordan kravet til 
tilgjengelighet skal ivaretas.  

Internkontroll  
Kommunen har et ansvar for internkontrollen i driften av de sosiale tjenestene. Dette omfatter å 
sørge for at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse og at tjenestene som utøves har god faglig 
kvalitet og følger god forvaltningsskikk.  

Internkontroll handler om virksomhetens interne styring og egen kontroll. Det er et ledelsesverktøy 
og et hjelpemiddel for styring og utvikling av den daglige driften. Det følger av sosialtjenesteloven at 
kommunen skal føre internkontroll for å sikre at virksomhet og tjenester er i samsvar med krav 
fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den 
oppfyller denne plikten. Arbeids- og velferdsdirektoratet anbefaler kommunene å gjennomgå 
internkontrollsystemet med sikte på å sikre tilstrekkelig kvalitet i tjenestene. Hva innholdet i 
internkontrollen bør være, er nærmere regulert i forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- 
og velferdsforvaltningen.  

Opplysning, råd og veiledning – herunder økonomisk rådgivning 
Hensikten med opplysning, råd og veiledning er å løse eksisterende sosiale problemer, og å 
forebygge at slike problemer oppstår.  Denne tjenesten har nær sammenheng med lovens formål, og 
skal bidra til å bedre levekårene for den enkelte. De som har behov for denne tjenesten må få 
informasjon om den og kommunen må ha kapasitet og kompetanse til å gi tjenesten.  
 
Kommunene har etter sosialtjenestelovens §17 et særlig ansvar for økonomisk rådgivning, dersom 
innbyggerne ber om det. Økonomisk rådgivning er sentral i kommunens råd og veiledningsplikt. 
Økonomiske problemer har stor innvirkning på hele livssituasjonen og det er viktig at de som trenger 
det får tilbud om økonomisk rådgivning så tidlig som mulig. Kjernen i økonomisk rådgivning er å 
kartlegge den enkeltes økonomiske situasjon, identifisere eventuelle problemer og gi råd og 
anbefalinger om ulike løsningsalternativer. Rådgivningstjenesten skal også søke å forebygge at 
økonomiske problemer oppstår.   
 
Konkrete og individuelle vurderinger 
De sosiale tjenestene skal ivareta hjelpebehov som ikke ivaretas av andre ordninger. 
Helhetsperspektivet, familien, og særlig barna, er viktig å ta hensyn til når det gjelder tjenester etter 
loven.  
 
Hovedprinsippet for sosialhjelp er at det skal foretas konkrete og individuelle vurderinger av 
hjelpebehov, stønadsbeløp og stønadsform. NAV-kontoret har både rett og plikt til å foreta 
skjønnsmessige vurderinger i hver enkelt sak. Hvis personen har barn skal det tas hensyn til barnas 
behov i alle vurderinger. Dette prinsippet må også legges til grunn når NAV-kontoret vurderer 
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stønadsbehovet til store barnefamilier. At en person har mottatt økonomisk stønad over lang tid bør 
også inngå i den konkrete vurderingen av hjelpebehovet. 
 
Aktivitetsplikt  
Vilkår om aktivitet (aktivitetsplikt) ved tildeling av økonomisk stønad til personer under 30 år ble 
innført 1. januar 2017. Formålet med aktivitetsplikten er å styrke den enkeltes muligheter for 
overgang til arbeid eller utdanning. 
 
Institutt for samfunnsforskning (ISF) fikk i 2017 i oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet å 
evaluere hvordan aktivitetsplikten innrettes og praktiseres. Første delrapport er nå ferdig og 
publisert. Rapporten presenterer den kvalitative delen av evalueringen, basert på casestudier ved 
seks NAV-kontor i ulike deler av landet.  
 
Forskerne finner blant annet at de NAV-ansatte som er intervjuet har en positiv holdning til 
aktivitetsplikten og opplever at den har gitt dem nye verktøy i arbeidet med målgruppen. Fra 
sosialhjelpsmottakernes perspektiv er bildet mer sammensatt, men de er positive til aktivitetsplikt 
dersom innholdet i aktiviteten oppleves som meningsfullt og kan bidra til at de kommer i arbeid. 
Forskerne finner også at NAV-kontorene har et godt aktivitetstilbud til de som står nærmest 
arbeidslivet, mens de har utfordringer med å kunne tilby meningsfulle aktiviteter til alle i 
målgruppen. 
 
Vilkår om aktivitet innebærer økt oppfølging av, og plikt til å kunne tilby aktiviteter til, alle som er i 
målgruppen. Arbeids- og velferdsdirektoratet anbefaler derfor at det i partnerskapsmøtene tas opp 
og vurderes om kommunen har nødvendige og relevante aktiviteter å kunne tilby 
sosialhjelpsmottakere med ulike forutsetninger og at hele virkemiddelapparatet NAV-kontoret rår 
over er tilgjengelig for alle med behov, slik at aktiviteten bedrer mulighetene for selvhjulpenhet for 
de som deltar.  
 
God utnyttelse av kvalifiseringsprogrammet 
Kvalifiseringsprogrammet er en rettighet for personer som fyller vilkårene etter sosialtjenesteloven § 
29. Det er en lovpålagt oppgave for kommunen å sikre at de som fyller vilkårene får tilbud om 
program. Alle kommuner mottar rammefinansierte midler til arbeidet med kvalifiseringsprogrammet.  
 
Forskning viser at kvalifiseringsprogrammet gir resultater. Arbeids- og velferdsdirektoratets statistikk 
viser at overgangen til arbeid er økende. Ved utgangen av april 2019 gikk 47 % av de som avsluttet 
programmet til arbeid. Ved utgangen av april var det 6100 deltakere.  
 
Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet er lavere enn anslag på hvor mange som har behov for 
programmet, og det de rammefinansierte midlene gir rom for. Kvalifiseringsprogrammet er et viktig 
virkemiddel for at mennesker med behov for tett og individuell oppfølging skal få mulighet til å 
komme inn i arbeidslivet. Det er derfor en ambisjon å øke antall deltakere i 
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kvalifiseringsprogrammet. Arbeids- og velferdsdirektoratet anbefaler at det tas opp i partnerskapet 
hvordan denne ambisjonen kan nås.  
 
Fra 2019 er det foretatt endringer i regelverket for å gjøre programmet mer anvendelig og fleksibelt. 
Endringene innebærer blant annet at utdanning kan være en del av programmet. Programmet er 
derfor nå mer egnet for ungdom som har utfordringer med å fullføre et utdanningsløp for å komme i 
arbeid.  
 
Erfaring viser at en viktig suksessfaktor for å lykkes med kvalifiseringsprogrammet er at ledelsen i 
kommunen og NAV-kontoret prioriterer dette arbeidet. Det er også viktig at NAV-kontoret har 
relevant kompetanse knyttet til hvilke muligheter programmet gir, og at det avsettes tilstrekkelig 
ressurser for å tilby programmet til de som skal ha det og til oppfølging av deltakerne.  I de senere 
årene har fler og fler innvandrere hatt nytte av å delta i et kvalifiseringsprogram. En del søkes til 
kvalifiseringsprogram direkte etter avsluttet introduksjonsprogram. Det kan også vurderes om denne 
gruppen fyller vilkårene for et tredje år i introduksjonsprogrammet før de søkes over til 
kvalifiseringsprogrammet.1 
 
Boligsosialt arbeid  
Tilskuddet til oppfølgingstjenester i bolig med 54 millioner er innlemmet i rammetilskudd til 
kommunene fra 2020.     
 
Bolig for velferd er en nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020) med mål om at alle skal bo 
trygt og godt. Strategien skal samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på 
boligmarkedet. Innrapporterte tall i KOSTRA om midlertidig botilbud viser stor forskjell mellom 
utviklingen for husstander med barn og husstander med unge. I 2018 oppholdt 218 husstander med 
barn seg i midlertidig botilbud noe som gir en nedgang på 47 % fra 2014. I 2018 oppholdt 
478 husstander med unge seg i midlertidig botilbud, dette er en økning fra 208 i 2016 og 374 i 2017. I 
2018 oppholdt 84 husstander med unge seg i midlertidig botilbud i mer enn 3 måneder. Tilsvarende 
antall var 44 i 2016 og 92 i 2017. Antallet husstander med unge i midlertidig botilbud i mer enn tre 
måneder doblet seg fra spørsmålet kom inn i KOSTRA-skjema 13 i 2016 og fram til 2018. Doblingen 
skjedde fra et moderat nivå, og kan skyldes mangelfull telling i 2016, som var det første 
rapporteringsåret. Resultatrapporteringen for 2019 blir lagt ut på Veiviseren.no. 2 
 
 

                                                
1 Ref. Rundskriv til introduksjonsloven del II kap 2, §5. 
2 Veiviseren.no er en digital boligsosial verktøykasse utviklet primært for kommunene med steg-for-steg veiledning av 
arbeidsprosesser, digitale kurs, tilgang på sjekklister, maler og verktøy og eksempler fra andre kommuner og aktører.  
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Prosjekt Digitale innbyggertjenester, sosiale tjenester (DIGISOS) 
DIGISOS er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, kommuner og KS.  
Per juni 2019 har over 80 kommuner koblet seg til løsningen og innbyggerne i disse kommunene har 
fått mulighet til å søke økonomisk stønad på nav.no. Per juni 2019 har NAV-kontorene mottatt over 
80 000 digitale søknader og det er ettersendt mer enn 40 000 vedlegg til søknadene.   
 
Gjennom 2019 har søknadsløsningen blitt videreutviklet ved at opplysninger om brukernes økonomi 
blir hentet inn automatisk.  Søknadsløsningen og mulighet for innsyn egen sak, samt utvikling av flere 
selvbetjeningsløsninger på nav.no fører til at brukere og NAV-kontor frigjør tid og kommer raskere i 
gang med oppgaver som gjør brukerne selvhjulpne. Videre i 2019 vil brukerne etter plan få innsyn 
om fremdrift under søknadsbehandlingen og lese vedtaket.   
 
Kommuner som ønsker å ta i bruk løsningene i DIGISOS vil finne mer informasjon om prosjektet og 
hvordan kommunene kan koble kommunens sosialsystem til sosialhjelpsløsningen på nav.no; 
Informasjon til kommuner om å ta i bruk Digital søknad om økonomisk sosialhjelp. 
 
Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret  
Arbeids- og velferdsdirektoratet har i samhandling med landets fylkesmenn fordelt i overkant av 
106,5 millioner, inkludert overførte midler til NAV-kontor, i 2019. Tilskuddsordningen skal stimulere 
til utvikling av sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter sosialtjenesteloven.  
 
De tre områdene som ble spesielt prioritert ved årets tildeling var: 

 bruk av ordinært arbeidsliv som arena for aktivitet 
 oppfølging av barnefamilier, ungdom og innvandrere 
 sikring av sårbare overganger, blant annet løslatelse etter straffegjennomføring, overganger 

mellom ulike tjenester, utdanning og arbeidsliv. 
 
Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret for 2020 er planlagt lyst ut i desember 
2019 med informasjon på nav.no.  Tilskuddsmidlene gir mulighet til å utvikle tjenestene i tråd med de 
behovene NAV-kontoret selv har identifisert. Arbeids- og velferdsdirektoratet anbefaler at 
kommunene kartlegger lokale utfordringer og kompetansebehov, for god utnyttelse av 
tilskuddsmidlene. 
 
Tilskudd til bekjempelse av barnefattigdom ble avsluttet i 2018. Tilskuddet er overført til “tilskudd til 
utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret" og “nasjonalt tilskudd mot barnefattigdom”, 
forvaltet av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. 
 
Integrering av innvandrere  
Introduksjonsordningen er kommunenes viktigste virkemiddel i arbeidet for at innvandrere med 
fluktbakgrunn kommer i jobb eller utdanning. Integreringsarbeidet skal bygge på erfaringsbasert 
kunnskap om hva som virker. 
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Regjeringens integreringsstrategi3 tar utgangspunkt i at for mange innvandrere står utenfor 
arbeidslivet, og at den lave yrkesdeltakelsen i hovedsak kan forklares med mangel på kompetanse 
som det norske arbeidslivet etterspør. Hovedmål 1 i regjeringens integreringsstrategi legger vekt på å 
få til økt arbeidsdeltakelse blant innvandrere gjennom kvalifisering og utdanning. For å lykkes med 
dette, er det viktig at kommunene tidlig kartlegger hvilket kvalifiseringsbehov den enkelte har, og 
legger til rette for at kvalifisering tilbys som en del av Introduksjonsprogrammet. Det må 
tilrettelegges for et godt samarbeid med NAV underveis og en høy overgang til arbeid. En del vil ikke 
bli ferdig kvalifiserte og jobbklare i løpet av sitt introduksjonsløp. For disse deltakerne blir et 
samarbeid med NAV avgjørende slik at påbegynte kvalifiseringsløp videreføres der det er mulig og 
ønskelig.  
 
Rundskriv G-27/2017 beskriver ansvar og forpliktelser i samarbeidet mellom de kommunale og 
statlige tjenestene i introduksjonsprogrammet. Ifølge samarbeidsrundskrivet skal samarbeidet 
mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten reguleres av en lokal samarbeidsavtale, uavhengig 
av om introduksjonsordningen inngår blant de kommunale tjenestene i NAV-kontoret. Kommunen 
skal ta initiativ til å etablere en slik skriftlig samarbeidsavtale med sitt lokale NAV-kontor. 
 
Revidert «Veileder til partnerskapsavtalen»  
KS og direktoratet har revidert «veileder til lokal samarbeidsavtale», og nå kalt den «veileder til 
partnerskapsavtalen». I den gamle utgaven lå tekstforslag til avtalen under hvert kapittel i 
veilederen. Forslag til avtaletekst er nå skilt ut i en egen mal. Revideringen inneholder i hovedsak 
språklig forenkling av eksisterende veileder og oppdatering av dokumentet slik at det er i tråd med 
Meld. St. 33 (2015-2016). Veilederen finner du her:  
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/Relatert+informasjon/partnerskapsavtale 
 
 
 
Med hilsen  
 
 

 

Sigrun Vågeng Kjell Hugvik 
etatsleder direktør 
Arbeids- og velferdsdirektøren Arbeids- og tjenesteavdelingen 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur 
 

 
 
 

                                                
3Integrering gjennom kunnskap. Regjeringens integreringsstrategi 2019-2022, Kunnskapsdepartementet 2018. 
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MØTEINNKALLING   
 

Eldrerådet  
 
Dato: 26.08.2019 09:00  
Sted: Gran rådhus  
Arkivsak: 19/00024  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall meldes til utvalgssekretær via epost postmottak@gran.kommune.no 
eller tlf 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 

Tema/orienteringer 
 Orientering fra Helse og omsorg samt orientering om «Nytt sykehjem og omsorgsboliger, 

Sagatangen» ved Mette Mosby 

 Orientering om pågående plansaker og reguleringsplan for Lidskjalvgutua /Storgata ved 
Sigrid Lerud 

 Orientering – valg av nytt eldreråd – hvor står saken? Ved Kjersti H Tysland 
 
 

SAKSLISTE  

19/19 19/00113-16 Møteplan for eldrerådet 2020  

    

 
 
Jaren, 22. august 2019 
 
 
 
Kjersti Høibø Tysland 
Utvalgssekretær 
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19/19 Møteplan for eldrerådet 2020 
 
Arkivsak-dok.  19/00113-16 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Kjersti Høibø Tysland 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet 26.08.2019 19/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Eldrerådet vedtar følgende møteplan for eldrerådet 2020: 

Vinter/ vår høst 

20.01.2020 
10.02.2020 
09.03.2020 
27.04.2020 
08.06.2020 

31.08.2020 
12.10.2020 
09.11.2020 
30.11.2020 
 

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Møteplan for eldrerådet samstemmes møteplan for kommunestyret.  
 
Eldrerådets møteplan for 2020:  
20.01.2020, 10.02.2020, 09.03.2020, 27.04.2020, 08.06.2020,  
31.08.2020, 12.10.2020, 09.11.2020, 30.11.2020.  
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Politisk møteplan 2020 for Gran kommune ble vedtatt 23.05.2019. Eldrerådets reglement pkt 5 
beskriver når rådets møter primært skal holdes. Eldrerådets møter legges mandag i forkant av 
formannskapsmøte. Eldrerådets møte i juni settes til 08.06.2020 på grunn av pinsen. 
 
Møtedatoer for 2020: 
20.01.2020, 10.02.2020, 09.03.2020, 27.04.2020, 08.06.2020, 31.08.2020, 12.10.2020, 09.11.2020, 
30.11.2020.  

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Ikke relevant 
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Eksisterende planer 
Reglement for eldrerådet i Gran kommune vedtatt i kommunestyremøtet 23.05.2019 
 
Gjeldende vedtak 
Ikke relevant 
 
Økonomi 
Den foreslåtte møteplanen innebærer et aktivitetsnivå som er på nivå med inneværende periode. 
Møtegodtgjøring utbetales per møte, i henhold til godtgjørelsesreglementet i politikerhåndboka. 
 
Bemanning 
Ikke relevant 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Møteplan for eldrerådet samstemmes møteplan for kommunestyret som igjen tar hensyn til årshjul 
for økonomi. Eldrerådets reglement pkt 5 beskriver når rådets møter primært skal holdes. 
Eldrerådets møter legges mandag i forkant av formannskapsmøte og da i god tid før kommunestyret. 
Eldrerådets møte i juni settes til 08.06.2020 på grunn av pinsen. 
 
Rådmannen anbefaler at eldrerådet vedtar følgene møteplan for eldrerådet for 2020. 
Møtedatoer  2020: 

Vinter/ vår høst 

20.01.2020  
10.02.2020 
09.03.2020 
27.04.2020 
08.06.2020 

31.08.2020 
12.10.2020 
09.11.2020 
30.11.2020 
 

 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Eldrerådets møteplan publiseres på kommunes hjemmeside. 
 

 
Dato: 19. august 2019 
Godkjent av rådmannen 
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MØTEINNKALLING   
 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Dato: 26.08.2019 13:30  
Sted: Gran rådhus. Møterom Granavollen  
Arkivsak: 18/03205  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall meldes via epost til gunn.kristin.reinli@gran.kommune.no eller tlf. 61 33 84 00. 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 

Tema/orienteringer 
 Orientering om pågående plansaker og reguleringsplan for Lidskjalvsgutua/Storgata v / Sigrid 

Lerud 

 Omstilling tilrettelagte tjenester v/Janicke Brechan 
 
 

SAKSLISTE  

17/19 17/00432-20 
Forslag til møteplan for råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 2020. 

 

18/19 17/00432-21 
Henvendelse til fylkesmannen i Oppland ,der det bes om en skriftlig 
vurdering, på spørsmål om det er nødvendig å gi en timeangivelse om 
helse- og omsorgstjenester 

 

    

 
 
Ordfører- og rådmannssekretariatet, Jaren, 23. august 2019 
for ordfører 
 
 
Gunn Kristin Reinli 
Tilrettelagte tjenester 
 
 

mailto:gunn.kristin.reinli@gran.kommune.no


 2  

17/19 Forslag til møteplan for råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funkjsonsevne 2020. 
 
Arkivsak-dok.  17/00432-20 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Gunn Kristin Reinli 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

26.08.2019 17/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Forslag til møteplan for råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 2020 vedtas 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Møteplan for kommunestyre, formannskap, planutvalg mv 2020 vedtatt i 
kommunestyret 23.05.19 

Ja 

 
 

Oppsummering 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne avholder sine møter i forkant av 
møter i formannskap og kommunestyre, og etter skrivefrist.  
Datoer for 2020: 20.01. - 09.03. - 27.04. - 02.06. - 31.08. - 12.10. - 09.11. - 30.11. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret i Gran vedtok 23.05.19 Møteplan for kommunestyret, formannskapet, planutvalget 
mv.2020. Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtar egen møteplan basert 
på denne planen og skrivefrister. Det er naturlig at råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne avholder sine møter i forkant av møter i formannskap og kommunestyre, men i 
etterkant av skrivefrister.  

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Ikke relevant 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Møteplan for kommunestyret, formannskapet, planutvalget mv. 2020 sak 49/19 KST 23.05.19 
 
Økonomi 
Ikke relevant 
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Bemanning 
Ikke relevant 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonshemming Ja 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne avholder sine møter i forkant av møter i 
formannskap og kommunestyret, men etter skrivefrist. 
Møteplan for 2020: 20.01. - 09.03. - 27.04. - 02.06. - 31.08. - 12.10. - 09.11. - 30.11. 
Dersom det ikke er aktuelle saker eller orienteringer kan det være aktuelt å avlyse enkeltmøter.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ikke relevant 
 

 
Dato: 12. august 2019 
Godkjent av rådmannen 
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18/19 Henvendelse til fylkesmannen i Oppland,der det bes om en skriftlig 
vurdering, på spørsmål om det er nødvendig å gi en timeangivelse om helse- 
og omsorgstjenester 
 
Arkivsak-dok.  17/00432-21 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Gunn Kristin Reinli 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

26.08.2019 18/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Svar fra Fylkesmannen i Innlandet tas til orientering.  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
Svar vedrørendetidfesting av vedtak på helse- og omsorgstjenester      Ja 
 

Oppsummering 
På forespørsel fra rådet sendte Gran kommune henvendelse til fylkesmannen i Oppland 
18.06.2018, der det bes om en skriftlig vurdering fra Fylkesmannen, på spørsmål om det er 
nødvendig å gi en timeangivelse om helse- og omsorgstjenester. Det har tidligere ikke kommet 
tilbakemelding fra Fylkesmannen til tross for at saken har vært purret opp flere ganger. 
På sitt møte 03.06.19 gjorde rådet et vedtak om at saken løftes til ordfører for videre avklaring. 
I etterkant av dette vedtaket ble det gjort en ny henvendelse til Fylkesmannen som har resultert i 
skriftlig tilbakemelding.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
På forespørsel fra råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne sendte 
tildelingsenheten i Gran kommune henvendelse til Fylkesmannen i Oppland der det bes om en 
skriftlig vurdering fra Fylkesmannen, på spørsmål om det er nødvendig å gi en timeangivelse om 
helse- og omsorgstjenester. Denne henvendelsen er datert 18.06.2018. Svar på denne henvendelsen 
har vært etterspurt på flere møter i rådet, og rådet har fått tilbakemelding om at saken er purret opp 
hos fylkesmannen ved flere anledninger uten at det har resultert i noe svar.   
I sitt møte 03.06.19 fattet rådet et vedtak om at saken løftes ordfører for videre avklaring. 
I etterkant av dette vedtaket gjorde tildelingsenheten på nytt en henvendelse til Fylkesmannen og 
etterspurte svar på henvendelsen. Denne gangen resulterte henvendelsen i at det har kommet svar 
fra Fylkesmannen i Innlandet.  

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Ikke relevant 



 5  

 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Ikke relevant 
 
Økonomi 
Ikke relevant 
 
Bemanning 
Ikke relevant 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Ikke relevant 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ikke relevant 
 

 
Dato: 21. august 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

164501

 
 



Fra: Distribusjonsoppdrag <Distribusjonsoppdrag@dss.dep.no> 
Sendt: 16. august 2019 12:52 
Til: Naustdal Arild Haffner 
Emne: Høringsbrev fra KD 
Vedlegg: Høring Forslag.pdf 
 
Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til lov om integrering (integreringsloven) og 
forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) på høring. I høringsnotatet 
foreslås det å oppheve introduksjonsloven og innføre en ny lov om integrering. Det foreslås blant 
annet bestemmelser om kommunens og fylkeskommunens ansvar, tidlig kvalifisering, 
introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det foreslås også endringer i 
statsborgerloven og statsborgerforskriften, blant annet å heve kravet til kunnskaper i norsk muntlig 
for rett til statsborgerskap etter søknad fra nivå A2 til nivå B1. 
 
Høringsbrev og notat er tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2663114. Vi ber om at 
høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på 
www.regjeringen.no/id2663114 
Høringsfrist: 15 november 2019. 
 
Det er fint om svar på denne e-posten kan gå til både undertegnede og Åste Haukvik Traen. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Arild Haffner Naustdal 
seniorrådgiver 
Kunnskapsdepartementet 
Integreringsavdelingen 
Mobil: 930 45 112 
arild-haffner.naustdal@kd.dep.no 
www.regjeringen.no/kd  
 
 
 

 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
 
www.kd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
872 417 842 

Avdeling 
Integreringsavdelingen 

Saksbehandler 
Arild Haffner 
Naustdal 
930 45 112 

Høring - forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til 
endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) 
Kunnskapsdepartementet sender forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag 
til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) på høring. Høringsnotatet er 
tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2663114.  
 
Departementet foreslår å oppheve introduksjonsloven og innføre en ny lov om integrering. 
Lovforslaget inneholder blant annet bestemmelser om kommunens og fylkeskommunens 
ansvar, tidlig kvalifisering, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 
Forslaget skal blant annet bidra til at flere får formelle kvalifikasjoner gjennom innføring av 
standardiserte elementer og mer bruk av formell kvalifisering og utdanning i 
introduksjonsprogrammet, samt lovfesting av differensiert programtid. Innretningen på 
norskopplæringen foreslås endret fra gjennomførte timer til et krav om å nå et minimumsnivå 
i norsk.   
 
Videre foreslås det endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften. Det foreslås blant 
annet å heve kravet til kunnskaper i norsk muntlig for rett til statsborgerskap etter søknad fra 
nivå A2 til nivå B1. 
 
Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for 
høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2663114. Høringsuttalelser er i utgangspunktet 
offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert. 
 
Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i 
høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende 
etater eller andre som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser. 

Ifølge liste   
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/3514- 

Dato 

16. august 2019 

 

 



 

 

Side 2 
 

 
Høringsfristen er 15. november 2019. 
 
Med hilsen 
 
 
Toril Melander Stene (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Arild Haffner Naustdal 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
  



 

 

Side 3 
 

Adresseliste 
 
Adopsjonsforum    
Advokatforeningen    
Akademikerne    
Amnesty International 
Norge 

   

Antirasistisk senter    
Arbeids- og 
velferdsforvaltningen (NAV) 

   

Arbeidsgiverforeningen 
Spekter 

   

ungdoms- og 
familiedirektoratet (Bufdir) 
Barne- 

   

Barneombudet    
Caritas Norge    
Civita – Den liberale 
tankesmien 

   

Datatilsynet    
Den norske 
dommerforening 

   

Den norske 
Helsingforskomite 

   

Direktoratet for forvaltning 
og IKT (Difi) 

   

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) 

   

Domstolsadministrasjonen    
Faglig for kommunalt 
flyktningarbeid 

   

Flyktninghjelpen    
Folkehelseinstituttet    
Forskningsstiftelsen FAFO    
Forsvarets 
forskningsinstitutt (FFI) 

   

Forsvarets høgskole    
Frivillighet Norge    
Gáldu - kompetansesenter 
for urfolks rettigheter 

   

Human Rights Service 
(HRS) 

   



 

 

Side 4 
 

 
Innvandrernes 
landsorganisasjon (INLO) 

   

InorAdopt    
Institutt for 
samfunnsforskning (ISF) 

   

Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet 
(IMDi) 

   

Interesseorganisasjonen for 
Kommunal 
Voksenopplæring 

  GJØVIK 

Internasjonal helse- og 
sosialgruppe 

   

Juridisk rådgivning for 
kvinner (JURK) 

   

Juss-Buss    
Kompetanse Norge    
Kompetanse Norge Postboks 236 

Sentrum 
0103 OSLO 

Kompetansesenter for 
kriminalitetsforebygging 
(Kfk) 

   

Kriminalomsorgens 
yrkesforbund 

   

Kriminalomsorgsdirektoratet    
Kristent interkulturelt arbeid    
KS - Kommunesektorens 
interesse- og 
arbeidsgiverorganisasjon 

   

Landsorganisasjonen i 
Norge (LO) 

   

Likestillings- og 
diskrimineringsombudet 
(LDO) 

   

integrering og mangfold LIM 
– Likestilling 

   

Minotenk    
MiRA ressurssenter for 
innvandrer- og 
flyktningkvinner 

   

Multikulturelt initiativ- og 
ressursnettverk (MIR) 

   



 

 

Side 5 
 

 
Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet (NSM) 

   

Nasjonalt 
kompetansesenter for 
minoritetshelse (NAKMI) 

   

Nasjonalt kunnskapssenter 
om vold og traumatisk 
stress (NKVTS) 

   

Nordlandsforskning    
Norges forskningsråd    
Norges Juristforbund    
Norges Røde Kors    
Norsk fengsels- og 
friomsorgsforbund 

   

Norsk Folkehjelp    
Norsk institutt for by- og 
regionforskning (NIBR) 

   

velferd og aldring (NOVA) 
Norsk institutt for forskning 
om oppvekst 

   

Norsk legeforening    
Norsk organisasjon for 
asylsøkere (NOAS) 

   

Norsk psykiatrisk forening    
Norsk psykologforening    
Norsk senter for 
barneforskning 

   

Norsk senter for 
menneskerettigheter 

   

Norut Alta    
NTNU Samfunnsforskning    
Næringslivets 
hovedorganisasjon (NHO) 

   

Organisasjonen mot 
offentlig diskriminering 
(OMOD) 

   

Oslosenteret for fred og 
menneskerettigheter 

   

Politidirektoratet    
Politiets fellesforbund    
Politiets sikkerhetstjeneste 
(PST) 

   



 

 

Side 6 
 

 
Politiets utlendingsenhet 
(PU) 

   

Politihøgskolen    
PRIO    
Redd Barna    
Regjeringsadvokaten    
Riksadvokaten    
Riksrevisjonen    
Samarbeidsrådet for tros- 
og livssynssamfunn 

   

Selvhjelp for innvandrere og 
flyktninger (SEIF) 

   

Senter for flerkulturell 
ungdom 

   

Senter for fredsstudier    
Senter for kunnskap og 
likestilling (KUN) 

   

Sivilombudsmannen    
Statens helsetilsyn    
Statistisk sentralbyrå    
Tankesmien Agenda    
Telemarksforskning    
Unio – 
Hovedorganisasjonen for 
universitets- og 
høyskoleutdannede 

   

Utdanningsdirektoratet    
Utdanningsforbundet    
Utlendingsdirektoratet (UDI)    
Utlendingsnemnda (UNE)    
Verdens barn    
Virke    
Voksenopplæringsforbundet Postboks 9339 

Grønland 
0135 OSLO 

Yrkesorganisasjonenes 
sentralforbund 

   

ØKOKRIM    
 



 
 
 
 

 

  
 
 

Internt notat 
Dok dato: 04.09.2019 Dok nr: 18/03903-2 
 

Svar på spørsmål om tilgang til INNSIKT for politikerne 
 
Til: 
         
 
Fra: 
Lars Ole Saugnes 
 
Kopi: 
         
 
 
INNSIKT er Gran kommunes intranett, en kanal for de som har et ansettelsesforhold i Gran kommune. 
Informasjonen som finnes i INNSIKT er beregnet på de ansatte, rådmannen ønsker ikke at INNSIKT blir en 
kommunikasjonskanal mellom ansatte og politikere.  
 
Rådmann har anledning til å styre ansattes bruk av appen, men har ikke tilsvarende mulighet overfor 
politikere.  
 
Vi har tatt kontakt med de 6 andre kommunene som foreløpig bruker denne appen til internkommunikasjon, 
og deres holdning er den samme som vår.  
 
Rådmannen mener at ordfører og varaordfører, som er tett på organisasjonen i det daglige, kan ha tilgang til 
INNSIKT. 
 
INNSIKT er en del av en bevisst satsning på internkommunikasjon 
Stab og støtte har et utviklingsarbeid på internkommunikasjon, hvor vi blant annet ser på hvordan vi kan sette 
sammen gode digitale plattformer og arenaer for de ansatte. 
 
Vi jobber med å implementere et kvalitetssystem -  KF kvalitet - for dokumentasjon av rutiner og viktige 
interne dokumenter, KS-læring – en nasjonal plattform for digital opplæring og Induct som er en 
samhandlingsplattform for ideutvikling og prosjektoppfølging. I tillegg har vi altså INNSIKT, som skal være en 
arena for felles kultur og intern kommunikasjon mellom de ansatte.  
 
INNSIKT er bare noen måneder gammel – og brukes foreløpig mest til informasjon innenfor ulike kategorier 
som «informasjon til alle» «digitalisering» «Vi i Gran» «ledernytt» - for å nevne de viktigste. Men tanken er at 
appen også skal brukes til to-veis kommunikasjon. 
 
INNSIKT har for eksempel ulike nyhetsmaler som gir muligheter for at ansatte kan kommentere, besvare 
henvendelser med ja og nei og svare på undersøkelser med måling på en skala fra 1-5. Den har en «min side» 
funksjon hvor vi samler snarveier til de verktøyene de ansatte trenger, og vi kan endre kategorier etter behov. 
Leverandøren jobber med videre utvikling. 
 
INNSIKT er de ansattes kanal, og alle ansatte skal ha sin egen bruker. For tiden har vi en fellesbruker fordi alle 
ansatte ikke har egen kommune-e-post, men dette er en overgang. 
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