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Utredning av framtidig drift av Samferdsel og park 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret gir sin tilslutning til rådmannens skisse for utredning av framtidig drift av tjenestene 
i Samferdsel og park. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 

Arbeidstilsynets rapport med vedtak om pålegg (15.7.2020) J 

Hovedverneombudets varsel Delvis stenging av vegstasjon (18.5.2020) J 

Rapport fra befaring – vurdering av inneklima og øvrige helsemessige forhold ved 
Vegstasjonen i Gran (Miljørettet helsevern IKS, 4.4.2020) 

N 

 Saksframlegg k-sak 27/20 (14.5.2020) 626 Ny driftsstasjon - med vedlegg N 

 Saksprotokoll k-sak 27/20  (14.5.2020) 626 Ny driftsstasjon N 

Rådmannens notat Forståelse av kommunestyrets vedtak i sak 27/20 626 Ny 
driftsstasjon - referatsak k-sak 41/20 (18.6.2020). 

N 

  

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret behandlet 14. mai sak om bygging av ny driftsstasjon for Samferdsel og park, 
inkludert lokaler for tjenestene Helse og omsorgs barrierevaskeri, Eiendomsavdelingens 
glassverksted og beredskapslager for Vann og avløp. KST sendte saken tilbake til rådmannen med 
bestilling av utredninger og anvisning av midlertidige tiltak. Rådmannen gir i saksframlegget et 
oppriss av de tre etappene som planlegges for å svare opp vedtaket: Utarbeide et plandokument 
som grunnlag for dimensjonering av kapasiteter for tjenesten Samferdsel og park; deretter 
konkurranseutsetting av deler av oppgavene knyttet til driftsstasjon; og avslutningsvis konkurranse 
om lokaler for de oppgaver som vedtas fortsatt skal utføres i egenregi.  

 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet 03.09.2020 
Kommunestyret 16.09.2020 
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Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 
Byggesaken. Kommunestyret behandlet i maimøtet forslag til ny driftsstasjon i Mohagen. I 
oppsummeringen skrev rådmannen:  
 

Ny driftsstasjon skal romme funksjonene VA-lager, glassverksted, hjelpemiddellager, 
barrierevaskeri og vegstasjon. Det er først og fremst barrierevaskeri, hjelpemiddellager og 
vegstasjon som trenger nye lokaler, da dagens lokaler er i fare for å bli stengt av arbeidstilsynet. 
 
VA-lageret er i dag samlokalisert med vegstasjonen og ved flytting av vegstasjon så må lageret 
flytte etter. Flytting av glassverkstedet fra den gamle brannstasjonene i Gran sentrum medfører at 
det kan brukes til et mer passende formål. 

 
Gran kommunes hjelpemiddellager og barrierevaskeri er lokalisert i det eldste bygget ved 
Marka helse og omsorgssenter. Lokalene er ikke tilfredsstillende. 

 
Hvis det ikke blir besluttet å bygge ny driftsstasjon nå vil det innebære en betydelig påkostning 

på lokalene til hjelpemiddellager, barrierevaskeri og vegstasjon. 
 
Det forslåtte kombinasjonsanlegget i Mohagen var tenkt å løse arbeidsmiljøutfordringer i 
barrierevaskeri, hjelpemiddellager og vegstasjon, og samtidig gi tjenestene gode og effektive lokaler.  
For driftsstasjonen er behovet for nytt bygg synliggjort allerede plandokumentet 2002-2006, og 
utfordringen er tydelig formulert i påfølgende (og fortsatt gjeldende) Hovedplan for kommunale 
veger 2007-2010, der kapitel 14.1 konkluderer med at det må til betraktelige innvesteringer for å ha 
tilfredsstillende lokaler for driftsstasjon i eksisterende lokaler.  
 
Kommunestyrets vedtak setter realisering av ny driftsstasjon på vent, blant annet for å få vurdert 
dette prosjektet i lys av oppdatert underlagsmateriale for alle prosjekter i investeringsplanen; bestilt 
til kommunestyrets junimøte. Vedtaket anviser midlertidige tiltak, og kommunestyret bestiller 
utredninger, herunder konkurranseutsetting av bygg og tjenester.  
 
Rådmannen sendte etter vedtaket et notat til ordfører der han gjorde rede for sin tolkning av 
vedtaket, og begrunnet hvorfor oppdatert planunderlag for alle prosjekter først legges fram til 
høstens budsjettarbeid. Han skriver videre at «rådmannen vil også gjøre oppmerksom på at 
utredning av alternativene nevnt i etterfølgende vedtakspunkt, sannsynligvis vil innebære at man må 
utarbeide et nytt prosjekt for driftsstasjon. «Det vil neppe være aktuelt å gjenbruke det forslaget som 
nå er avvist.» Notatet ble lagt fram for kommunestyret som referatsak til møtet 14. juni (sak 44/20). 
På bakgrunn av spørsmål til notatet i kommunestyremøtet, varslet rådmannen at en ville komme 
tilbake med egen sak.  
 
Saken her utvikler spørsmålsstillingene i nevnte notat, og er rådmannens skisse til hvordan 
administrasjonen planlegger å svare ut vedtakets bestillinger for driftsstasjon (veg og parkdrift).  
 

(Innhenting av priser og vurdering av løsninger for hjelpemiddelsentral og barrierevaskeri utredes 
parallelt. Hovedplan vann og avløp (VA) ble behandlet i kommunestyrets junimøte; 
dimensjonering og plassering av beredskapslager VA skal behandles av formannskapet.) 
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Arbeidstilsynets pålegg og administrasjonens oppfølging av disse.  
Forut for Arbeidstilsynets tilsyn ligger disse milepælene: 

 Miljørettet helsevern IKS (tidligere GHMT) var på befaring 1.4.2020.  
 Lunner og Gran brann og redning la ned fyringsforbud (varmeanlegg) etter befaring 5.5.2020. 

 Hovedverneombudet stengte deler av Gran vegstasjon, 18.5.2020. 
 
Arbeidstilsynet har på grunn av koronasituasjonen ikke fysisk vært på befaring, men baserer sine 
pålegg på Miljørettet helseverns rapport 2.4.2020; såkalt postalt tilsyn. Rapporten oppsummerer 
tilsynet slik:  
 

«Gran kommune som arbeidsgiver, har ikke sørget for at arbeidstakerne ved vegstasjon ved 
avdeling Samferdsel og Park har helsemessige forsvarlige arbeidslokaler som er i tråd med dagens 
standard. Arbeidstilsynet har fått oversendt rapport fra befaring gjennomført av Miljørettet 
helsevern IKS, datert 2.4.2020 (ref. 20/00058-1) hvor det dokumenteres at arbeidslokalene ikke er 
akseptable.» […] «I tilsynet fant vi forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Her er en 
oversikt over Arbeidstilsynets reaksjoner i saken. 
 
# Reaksjon       Status   Frist 
1 Krav om opplysninger      Oppfylt 
2 Pålegg - Arbeidslokaler - midlertidig løsning   Vedtatt  01.10.2020 
3 Pålegg - Arbeidslokaler - permanent løsning   Vedtatt  01.05.2021» 

 
Pålegg nr. 2 blir løst innen fristen. Det er bestilt to brakker som settes opp ved vegstasjonen for å 
sikre midlertidige godkjente lokaler til mannskapet der. Disse brakkene koster 152 900 kr eks. mva., 
montering utføres med egne mannskapet. Utgiftene dekkes innenfor budsjettrammen. Det gjenstår å 
søke Arbeidstilsynets godkjennelse av løsningen.  
Hvis Arbeidstilsynet gir samtykke til midlertidige tiltak, gis det som regel med varighet på inntil 2 år. 
Permanent løsning skal ut fra dette være tatt i bruk innen september 2022. 
 

(Samferdsel og park vurderte å løse midlertidige lokaler i den gamle brannstasjonen i Gran, men 
konkluderte med at dette ikke vil være en god løsning for vinterdrift. Skal vinterdrift være effektiv, 
må oppmøte, garderobe og pauserom samlokaliseres der kjøretøyene og alt utstyret er plassert. 
Dette oppnås med valgt løsning: Mannskap, maskiner og strøsand/utstyr er fortsatt 
samlokalisert.) 

 
Pålegg nr. 3 krever en godkjent plan innen 1. mai 2021 på hvordan kommunen skal løse de 
langsiktige utfordringene med tilfredsstillende lokaler for vegstasjonens ansatte. Arbeidstilsynet vil, 
med samme frist, ha konkretisert løsning til godkjennelse. Utredningsplanen som skisseres under, 
viser at kommunen kan klare å innfri pålegget.  

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 

Arbeidsmiljøloven § 4-4 første ledd og andre ledd. 

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (Arbeidsplassforskriften) §§ 
2-1, 3-1 og 3-4. 

Plan og bygningsloven §20-4 bokstav C (midlertidige bygg). 
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Eksisterende planer 
Kommunedelplan Hovedplan veg 2007-2010 (K-sak 72/06, 22.11.2006) 
Budsjett og økonomiplan 2020-2023 
 
Gjeldende vedtak 
K-sak 27/20 (14.5.2020): Beslutning om gjennomføring av ny driftsstasjon avventes og det utarbeides 

oppdaterte planunderlag og kostnadsberegninger for alle prosjekter i investeringsplan 2021-2032, 

med konsekvenser for framskrevet budsjett 2021 og økonomiplan 2022-2024, til kommunestyrets 

budsjettmøte 11.06.20.  

 Hjelpemiddelsentral og barrierevaskeri vurderes beholdt i tilknytning til et omsorgssenter. Inntil 

nye lokaler er etablert, gjøres tiltak for å bedre arbeidsforhold for ansatte ved 

Hjelpemiddelsentralen, som flytting til ledige kommunale lokaler.  

 Framtidig dimensjonering av kapasitet for driftsenhet (Samferdsel og park) og samt lokaler for 

dette, vurderes i forbindelse med ny plan for kommunale veier høsten 2020. Inntil ny løsning er 

avklart søkes ansatte ivaretatt med egnede personalrom, fortrinnsvis i kommunale lokaler.  

 Dimensjonering og plassering av beredskapslager for vann og avløp vurderes i forbindelse ny plan 

for vann og avløp høsten 2020.  

 

I vurderingen av oppgaver foreslått løst i en ny driftsstasjon, innhentes tilbud fra eksterne 

leverandører på følgende områder:  

 Barrierevaskeri  

 Glassverksted  

 Deler av oppgavene knyttet til vegstasjon  

 

Kommunestyret ber om at rådmannen gjennomfører en kartlegging av eksisterende lokaler som kan 

leies/kjøpes for å dekke funksjonen vegstasjon.  

 

K-sak 44/20 Hovedplan vann og avløp (18.6.2020), tredje ledd: 

3. Dimensjonering og plassering av beredskapslager forutsettes vurdert nærmere og forelegges 

formannskapet for behandling, før etablering. 

 
Økonomi 
Midlertidige lokaler for mannskapet på driftsstasjonen dekkes innenfor driftsrammen. Utgifter til 
arbeid med foreslått plan og konkurranser er ikke kjent når saken skrives, men anslås å ligge  
innenfor 250 000 - 500 000 kr inkl. mva. Rådmannen vil komme tilbake til 
formannskapet/kommunestyret så snart behovet for tilleggsbevilgning er klart. 
 
Bemanning 
Det er behov å engasjere rådgiverressurser for å gjennomføre skisserte prosesser for å ha 
tilstrekkelig kapasitet og nødvendig kompetanse til plan og konkurranser. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
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Vurdering/alternative løsninger 
 
Arbeidstilsynets frist for «plan for permanent løsning», 1. mai 2021, er lagt til grunn for tidsplanen 
under. I tillegg er planen styrt av at rådmannen vil ha avklart hva som skal gjøres (hovedplan omfang 
og kvalitet) før en kan utlyse konkurranse om hvem som skal gjøre det (konkurranseutsetting eller 
egenregi); da først kjenner en behovet for og krav til lokaler, og kan gå til anskaffelse av lokaler 
(leie/kjøpe/bygge).  
 
1 AKTIVITETER OG FRAMDRIFT  
 
Hovedplan. Ny plan for kommunale veier, som var under arbeid, ble tenkt utformet som en 
overordnet strategi for og hvilke type veger som kommunen skal ha ansvaret for, hvordan 
kommunen skal drifte og vedlikeholde disse vegene, og avklare hvilken standard som skal gjelde for 
driften. Kommunestyrets bestilling om å konkurranseutsette «deler av oppgavene knyttet til 
vegstasjon» krever etter rådmannens vurdering at en ser på helheten i tjenestens oppgaver (og 
personellressurser), også de som ikke har med veidrift å gjøre. Driftspersonalet som har tilhold på 
vegstasjon har ansvar for vedlikehold og drift av de aller fleste utearealer i kommunalt eie og utfører 
en rekke tjenester for andre deler av kommunens virksomhet.  
En hovedplan som omfatter alle tjenestene i driftsenheten Samferdsel og park, vil også vise hvordan 
oppgaver løses med intern rullering av personellressurser og utstyr mellom vinter- og sommerdrift. 
Hovedplanen kan også synliggjøre samhandling og arbeidsdeling med andre kommunale 
driftsenheter. I normal drift dekkes i dag alle oppgaver i egenregi; unntaket er snøbrøyting, der store 
deler kjøpes fra private entreprenører.  
 
Hovedplan Samferdsel og park legges fram til politisk behandling i høst, planlagt til kommunestyrets 
møte 26. november. Rådmannen legger i utgangspunktet opp til at saken skal vise hovedplanens 
økonomiske konsekvenser og følger for organisering, bemanning, utstyr og lokaler, med alternativer.  
Vedtatt handlingsplan for Samferdsel og park blir førende for hva kommunen skal ta ansvar for i 
framtida, og for hvilken kvalitet som skal gjelde. 
 
Konkurranseutsetting tjenester. For å holde framdriften legger rådmannen opp til at sak om å 
konkurranseutsette deler av driften til private aktører, utarbeides og legges fram parallelt med saken 
om hovedplan. Rådmannen ser foreløpig for seg at sakens innstilling vil gå på hvilke konkrete 
tjenester som skal konkurranseutsettes og hvilke tjenester som fortsatt etter rådmannens vurdering 
skal løses i egenregi. Saken skal også vise innretningen av konkurransen og kontraktsformer. 
Detaljene utredes til saken som kommunestyret får på bordet 26. november.  
 
Framdriftsplanen tar utgangspunkt i at omfanget konkurranseutsatte tjenester kan overstige 
grenseverdiene som utløser kunngjøring av tjenesteoppdraget i EØS-området. Da krever regelverket 
at konkurranseperioden er 56 dager. Dette er en kritisk framdriftsfaktor som viser at kommunen får 
en utfordring med å svare opp Arbeidstilsynets frist, dersom administrasjonen ikke klarer å få ferdig 
utredninger og saker til behandling i kommunestyrets møte 26. november d.å. 
 
Konkurranseutsetting lokaler. Når konkurransen om tjenestekontraktene er avsluttet, vet en 
omfanget av egenregi, og kan sette opp bemannings- og utstyrsplan for de oppgaver som fortsatt 
skal løses av Samferdsel og park. Dette gir nødvendig avklaring for avsluttende anskaffelse av lokaler 
til tjenesten: Behovet for personalfasiliteter, garasje, lager, adkomst og utelager. 
 



 

6 
 

Konkurranse om lokaler – leie eller kjøp – er ikke underlagt samme regelverk som konkurranse om 
tjenester. Her setter kommunen konkurranseperioden etter hva som er hensiktsmessig for 
konkurransen.  
 
Rådmannen faser inn arbeidet med konkurranseutforming rett på nyåret, mens kommunestyrets 
behandling av utlysning og konkurransegrunnlag, foreløpig planlegges til et kommunestyremøte 
etter at tjenestekonkurransen er avgjort. Konkurranseutlysning må uansett vente til behovet er 
avklart.  
 
Foreløpig aktivitets- og framdriftsplan (avhengigheter) blir derfor  
 

Hovedplan samferdsel og park Konkurranseutsette «deler av 
oppgavene» 

Anskaffelse av lokaler  

 Utarbeide hovedplan 
Samferdsel og park aug-okt  

 Politisk sak omfang og nivå 
for tjenestene  

 Behandles i KST 26. 
november 

 Utarbeide 
konkurransegrunnlag aug-okt 

 Politisk sak med forslag om 
tjenestekjøp 

 Behandles i KST 26. 
november 

 
 
 
 

  Konkurranse utlyses primo 
desember med 56 dagers 
konkurranseperiode 

 Evaluering ultimo februar 
2021 

 Karensperiode utløper medio 
mars 2021 

 Kontrakter signeres 

 Oppstart arbeid med 
konkurranse «lokaler» 
desember 2020 

 Dialog med markedet  

 Konkurranse behandles i KST  
i mars 2021 

   Konkurranse ultimo mars- 
medio april 2021 

 Kontrakt signeres ultimo april 

 Melding til Arbeidstilsynet 
ultimo april 

 
 

Foreslått driftsstasjon i Mohagen var planlagt med lokaler for barrierevaskeri, glassverksted og 
beredskapslager for tjenesten Vann og avløp, Disse utredes som nevnt hver for seg. Rådmannen 
søker å få fram politiske saker som avklarer om de eventuelt skal samlokaliseres med Samferdsel 
og parks driftsstasjon før konkurransen med anskaffelse av lokaler kunngjøres.  

 
Rådmannen gjør oppmerksom på at konkurranseutsetting langt på vei må ses på som 
«enveiskjøring». De tjenester som konkurranseutsettes, forutsettes å være tjenestekjøp «for all 
framtid». Det samme gjelder også andre konkurransetrinn, anskaffelse av lokaler.  
Erfaringene viser at det er krevende seinere å ta tilbake tjeneste, og kjøpe nødvendig utstyr og 
rekruttere mannskaper. Dette blir enda klarere for driftsbygg, når en som følge av «å ta hjem» 
tjenester», må utvide, eller anskaffe, bygg (leid eller eid) for å ha tilstrekkelige personalarealer, 
garasje og lager.  
Rådmannen minner også om at Samferdsel og park, uansett grad av konkurranseutsetting, må ha 
store nok og kompetente ressurser til kontraktsoppfølging.  Dette skal belyses i sak om 
konkurranseutsetting av «deler av virksomheten».  
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2 Status for arbeidet. 
De rådgiverressurser som trengs til utredningene, er engasjert, og arbeidet starter umiddelbart. 
Rådmannen vet p.t. ikke om framdriftsforventningen for Hovedplan for Samferdsel og park eller 
konkurransegrunnlag for tjenestekjøp er for ambisiøs. Framdriften avhenger av at det er mulig å 
arbeide parallelt med foreslått hovedplan og med konkurransegrunnlag for å kjøpe «deler av 
oppgavene knyttet til vegstasjon» fra private aktører. Dette må avklares tidlig i utredningsarbeidet.  
Rådmannen vil søke etter muligheter for å korte ned behandlingstiden, bl.a. se på om behandling av 
konkurransegrunnlag for anskaffelse av lokaler likevel kan avklares tidligere. (Men gjennomføring av 
konkurransen krever at en kjenner faktisk arealbehov og tilhørende funksjonskrav.) I tillegg er det en 
risiko for at arbeidet kan avdekke spørsmålsstillinger som krever mer tid enn forutsatt her. Behovet 
for ytterligere politisk behandling kan også endre framdriften.  
  
3 Medvirkning 
Hovedtariffavtalen krever drøfting av konkurranseutsetting med de ansatte. Drøftingsmøte med 
hovedtillitsvalgt er avholdt 17. august. Plasstillitsvalgte og ansatte orienteres 26. august.  
 
Konkurranseutsetting får konsekvenser for de ansatte. Hvilke rettigheter ansatte har, avhenger av 
om endringene faller inn under virksomhetsoverdragelse etter Arbeidsmiljøloven eller ikke. 
Hovedregelen er at arbeidsavtaler, med alle rettigheter og plikter, skal overføres til ny arbeidsgiver 
ved virksomhetsoverdragelse, med unntaksbestemmelser for pensjon og tariffavtaler. Dersom 
vilkårene for virksomhetsoverdragelse etter kapittel 16 i arbeidsmiljøloven ikke er oppfylt, eller 
virksomhetsoverdragelse ikke er avtalt, kan ikke arbeidstakerne kreve å beholde jobben sin når 
arbeidet blir satt ut til andre.  
Dette skal drøftes i kommende sak om konkurranseutsetting av «deler av tjenesten» (se over). 
 
 
4 Rådmannen anbefaler kommunestyret å sluttes seg til utredningsplanen skissert over. 
Utredningene er nødvendige for å kunne følge opp kommunestyrets vedtak fra mai, og gi 
kommunestyret en hovedplan for driftsenheten Samferdsel og park (med alternativer for 
tjenestenivå), alternativer for utførelse i egenregi og konkurranseutsetting som er avstemte med 
oppdraget, og alternativer for anskaffelse av behovstilpassede lokaler og arealer for mannskap, 
maskiner og materiell. Derfor drøfter ikke saken her alternativer. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ansatte, tillitsvalgte og verneombudet på vegstasjonen, hovedverneombudet, Arbeidstilsynet og 
Miljørettet helsevern IKS informeres om vedtak. 
 

 
 
Dato: 19. august 2020 
Godkjent av rådmannen 
 
 


