
Svar på Interpellasjon fra Vemund Viken til kommunestyremøtet 5. mars 2020 

 

Interpellasjon	om	å	flagge	på	Hadeland	Pride	

Hadeland Pride skal arrangeres på Hadeland Folkemuseum for fjerde gang 17. juni 2020.  

Dette samarbeidsarrangementet har hatt god oppslutning og fått positiv oppmerksomhet både i 
2013, 2018 og 2019. Planleggingen av årets arrangement er godt i gang og ambisjonene for 
markeringen høyere enn noensinne.  

I Hadeland-regionens vedtatte handlingsplan; Modige og mangfoldige Hadeland, slås følgende 
fast i innledningen: «Likestilling, inkludering og mangfold er en forutsetning for at bygda vår 
skal være god å bo i for alle.  Alle innbyggere uansett kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, 
seksuell orientering, etnisitet, religiøs bakgrunn eller funksjonsnivå skal ha de samme 
muligheter for å delta i samfunnet.» 

Pride-arrangementet er en synlig og viktig markering og støtte til LHBT bevegelsens arbeid mot 
diskriminering og for aksept og likestilling spesielt, men også en feiring av mangfold og 
inkludering generelt. 

Hadelandskommunene var de første bygde-kommunene som har vedtatt en handlingsplan for 
bedre inkludering av mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Dette ble lagt 
merke til og resulterte blant annet i et stort oppslag i Dagbladet. For mange mennesker er dette 
et klart fortrinn ved Hadeland som jeg som ordfører mener vi kan være stolte av, men som også 
forplikter.  

Kommunestyret fikk en foreløpig orientering om arbeidet med implementering av planen i 
desember 2019 og gjorde et enstemmig vedtak om støtte til Rådmannens forslag til videre 
implementering av handlingsplan – Modige, mangfoldige Hadeland. Det ble i tillegg vedtatt at 
Rådmannen skal utrede kostnader for nødvendig kompetanseheving innenfor tjenesteområdene 
skole og helsestasjon og skolehelsetjeneste. Kostnadsoverslaget skal danne grunnlag for 
arbeidet med budsjett og økonomiplan for 2021-2024. Dette jobbes det nå videre med. 

Flaggloven ble revidert i 2016/2017 slik at kommunestyrer nå selv kan avgjøre om de vil flagge 
på lokale store dager, idrettsarrangement eller ved spesielle anledninger. Loven er derfor ikke 
lenger noe hinder for å kunne heise Pride-flagget foran Rådhuset i forbindelse med Hadeland 
Pride. Kostnadene til et Pride-flagg ligger i størrelsesorden kr. 2-3000 og har slik sett ingen 
betydning for kommunens økonomi.  

	

Ordfører	slutter	seg	derfor	til	interpellantens	forslag	med	en	liten	justering	knyttet	til	
formuleringen	om	finansiering	av	tiltaket:	

Gran	kommune	heiser	Pride‐flagget	under	Hadeland	Pride.	Innkjøp	av	flagg	finansieres	over	konto	
1143	–	6100	–	1000	i	driftsbudsjettet	for	2020.		

	

	

Ordfører Randi Eek Thorsen, Jaren 28.02.2020 


