
 

 
REFERATSAKER 
  

til møtet i kommunestyret 16.09.2020 
 
 Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet: Høring – forslag til endringer i 

valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget, brev av 29.06.2020 

 Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet: Høringsbrev Høring – NOU 2020 6  –frie 
og hemmelige valg – Ny valglov, brev av 03.06.2020 

 Notat til kommunestyret: Orientering om endret fremdriftsplan for kulturplanarbeidet, 
datert 27.07.2020 

 Årbok for Hadeland: Innkalling til årsmøtet 17.08.2020 

 Trygg Trafikk: Protokoll fra landsmøtet 11.06.2020 

 Kontrollutvalget: Innkalling til møtet 28.08.2020 

 Kontrollutvalget: Protokoll fra møtet 28.08.2020 

 Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne: Protokoll fra møtet 
08.06.2020 

 Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne: Innkalling til møtet 
31.08.2020 

 Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne: Tilleggssaksliste til møtet 
31.08.2020 

 Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne: Protokoll fra møtet 
31.08.2020 

 Eldrerådet: Protokoll fra møtet 08.06.2020 

 Eldrerådet: Innkalling til møtet 31.08.2020 

 Eldrerådet: Protokoll fra møtet 31.08.2020 

 Gran ungdomsråd: Innkalling til møtet 04.09.2020 

 Gran ungdomsråd: Protokoll fra møtet 04.09.2020 

 

Påminnelse:  
Møtedokumenter for Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt politisk råd er tilgjengelige på nettsiden: 

http://regionhadeland.no/regionradet/moter‐og‐dokumenter  
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Høring - forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om 
valg til Sametinget 

Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og 

forskrift om valg til Sametinget.  

 

Departementet viser til at NOU 2020: 6 Frie og hemmelige valg med forslag til ny valglov ble 

sendt på høring 3. juni med frist ut året. Departementet vil følge opp valglovutvalgets forslag, 

og planlegger å fremme en proposisjon for Stortinget innen utgangen av 2022.  

 

Departementet mener imidlertid det er et behov for at enkelte endringer trer i kraft allerede 

ved stortings- og sametingsvalget i 2021, og foreslår i vedlagte høringsnotatet enkelte 

endringer som vil gjelde ved neste valg. 

 

Departementet foreslår følgende endringer i valgloven:  

• Ombudsplikten ved stortingsvalg endres slik at det er tilstrekkelig for fritak at 

personen avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stå på en 

valgliste (oppfølging av stortingsvedtak om endring i Grunnloven).  

• En velger med psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som trenger hjelp til å avgi 

stemme kan selv peke ut en hjelper. Kravet om at en valgfunksjonær også skal være 

med inn i valgavlukket oppheves.  

• Kravet om at valgstyret i kommunen ved stortingsvalg og fylkestingsvalg skal 

oversende alle valgkort fra forhåndsstemmegivningen til fylkesvalgstyret oppheves. 

Departementet foreslår følgende endringer i valgforskriften:  

• Forhåndsstemmer mottatt siste uken før valgdagen skal sendes på en raskere måte 

enn vanlig innenlands brevpost. 

• Valgkort skal sendes ut digitalt til alle stemmeberettigede bosatt innenriks.  

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/3501-1 

Dato 

29. juni 2020 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nyvalglov_nou2020-6/id2704632/
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• Alle stemmesedler avgitt utenriks skal påføres stempel, uavhengig av kommunens 

tellemetode.  

• Stemmeseddelen for stortingsvalg får enkelte tekniske endringer. 

Departementet foreslår følgende endringer i forskrift om valg til Sametinget: 

• Forhåndsstemmer mottatt siste uken før valgdagen skal sendes på en raskere måte 

enn vanlig innenlands brevpost. 

• Refusjonsbeløpet til opptellingsvalgstyrene økes fra 28 kroner til 36 kroner per 

manntallsførte i kretsen. 

• En velger med psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som trenger hjelp til å avgi 

stemme kan selv peke ut en hjelper. Kravet om at en valgfunksjonær også skal være 

med inn i valgavlukket oppheves. 

Departementet gjør oppmerksom på at det kan bli aktuelt med ytterligere endringer i forskrift 

om valg til Sametinget. 

 

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn 

høringssvar" på regjeringen.no/id2721386/. Alle kan avgi høringsuttalelse, men vi gjør 

oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på 

høringssiden. 

 

Høringsfristen er onsdag 30. september 2020.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Dolven (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Sissel Lian 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

https://www.regjeringen.no/id2721386/
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Høring - NOU 2020: 6 - Frie og hemmelig valg – Ny valglov 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring Valglovutvalgets 

utredning NOU 2020: 6 – Frie og hemmelig valg – Ny valglov.  

 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets forslag. 

  

Høringsfristen er 31. desember 2020. 

 

Bakgrunn 

Regjeringen oppnevnte valglovutvalget 21. juni 2017. Utvalgets mandat var å lage forslag til 

ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. Utvalget skulle foreta en helhetlig 

gjennomgang av hvordan valg gjennomføres, og spesielt utrede problemstillinger knyttet til 

klageordningen ved valg og beredskapshjemmel. Utvalget leverte sin utredning NOU 2020: 6 

Frie og hemmelige valg – Ny valglov til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup 

27. mai 2020. 

 

Høringen 

Vi ber om at det framgår klart av høringssvaret hvilke kapitler i NOU-en eller hvilke 

paragrafer i lovutkastet høringsuttalelsene gjelder. 

 

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet 

for eventuelle underliggende instanser eller organisasjoner som ikke er oppført på listen over 

høringsinstanser.  

 

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn 

høringssvar" på regjeringen.no/id2704632. Alle kan avgi høringsuttalelse, men vi gjør 
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oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på 

høringssiden. 

 

Utredningen 

Utredningen er delt i fem deler.  

 

Første del inneholder grunnlaget for utvalgets arbeid. En oppsummering av de sentrale 

forslagene fra utvalget finnes i kapittel 1.2 s. 22.  

 

Andre del går gjennom utvalgets arbeid knyttet til valgordningen. Utvalget diskuterer her 

valgordning ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg, personvalg, 

folkeavstemninger, stemmerett, valgbarhet og ombudsplikt. 

 

Tredje del handler om selve gjennomføringen av valget. Utvalget diskuterer her bruk av 

teknologi i valggjennomføringen, listeforslag, ordensregler, legitimasjon, tilgjengelighet og 

tilrettelegging, stemmegivning, prøving og opptelling, praktiske forhold rundt valg til 

Sametinget og diverse andre temaer.  

 

Fjerde del diskuterer regler for godkjenning og klage, omvalg og beredskapshjemmel, samt 

økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene. 

 

Femte del inneholder utvalgets utkast til ny valglov med merknader. Utvalget har også 

utarbeidet forslag til endringer i Grunnloven, som følge av ulike forslag i utredningen. 

 

Departementets oppfølging av utredningen 

Regjeringen tar sikte på å legge fram et lovforslag om ny valglov for Stortinget innen 

utgangen av 2022. Ny valglov og ny valgordning ved stortingsvalg vil gjelde fra 

stortingsvalget i 2025. Det er imidlertid mulig at enkelte av utvalgets forslag kan tre i kraft før 

kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Dolven (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Sissel Lian 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 



 
 
 
 

 

  
 
 

Internt notat 
Dok dato: 27.07.2020 Dok nr: 19/00187-29 
 

Orientering om endret fremdriftsplan for kulturplanarbeidet 
 
Til: kommunestyret 18.6.2020 
         
 
Fra: 
Anders Marius Blystad 
 
Kopi: 
         
 
Kulturplanarbeidet er godt i gang, men har noen utfordringer knyttet til den opprinnelige 
fremdriftsplanen. Dette er på grunn av korona-krisen og at kulturkontoret er redusert med 
ett årsverk ut året (kultursjefstillingen som er satt vakant). Derfor har styringsgruppa for 
kommunedelplanen for kultur utarbeidet en ny fremdriftsplan. Denne har som mål at 
planen blir sluttbehandlet i kommunestyret mars 2021. Det er behov for mer tid til 
medvirkning fra kultur-, idrett- og frivillighetsaktører i lokalsamfunnet, og til selve 
skriveprosessen.   
Her er den nye foreslåtte fremdriftsplanen: 
 
Fremdriftsplan 
Aktivitet / Formål Tidspunkt /Frist 
Styringsgruppemøte – gjennomgang av overordnet del og utfordringene i 
planperioden 

12.5. 

Strategisamling for kulturområdet – internt arbeid med hele 
kulturplanen 

14.5. 

Styringsgruppemøte  23.6. 
Involvering og medvirkning fra det lokale kultur-, idrett- og 
frivillighetslivet i Gran 

Juni-september 

Styringsgruppemøte – statusgjennomgang av planen September (uke 39) 
Første politiske behandlingsrunde (rådene, PU, FSK og KST) 26.11. (skrivefrist 27.10.) 
Høring – 6 uker  15.1.2021 
Politisk sluttbehandling (rådene, PU, FSK og KST) Mars 2021  
 
 
Saksdokumenter 
19/00187-1 Oppstart av planprosess for kulturområdet 
19/00187-7 Vedtak KST 03042019 Oppstart av planprosessen for kulturområdet 
 
 



 
 
 
 
 
Til                        Jevnaker 03. august 2020 
  
Medlemmene i årbokutvalget 
Medlemmene i redaksjonen 
Lunner kommune 
Jevnaker kommune 
Gran kommune  
 
 

 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ÅRBOK FOR HADELAND  

Årsmøte i Årbok for Hadeland avholdes mandag 17. august 2020 kl. 18.00 Gran rådhus, Jaren. 

Møterom: Kommunestyresalen. 

 

Saksliste for årsmøtet:  

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  
2. Valg av dirigent og to personer til å undertegne protokollen.  
3. Årsmelding 2019 
4. Regnskap 2019  
5. Budsjett 2020 

 

 
 

Velkommen! 
 
 
Med hilsen sekretariatet v/ 

Ester Haga 
 



 

 

 

  

Utvalgs-/redaksjonsmøte i årbok for Hadeland  17. august 2020 

etter årsmøtet.  Møterom: Kommunestyresalen. 

Saksliste: 

1. Presentasjon av nye utvalgsmedlemmer 

2. Konstituering av styret, valg av leder 

3. Heimesida, registerdelen, (Harald) 

4. Antall sider årets årbok (forslag fra redaksjonen kommer i god tid før møtet). 

Trykking, priser. 

5. Opplag årboka. Opplag 2019: 1000 bøker. Rest pr 01.08.2020 ca. 120 bøker 

6. Levering av boka fra trykkeriet. Fredag 30. oktober 

7. Årbokmiddag, 15. november, Gran 

8. Skrivekonkurranse, elever/status  (Kristin) 

9. Retningslinjer for tildeling av hederstegn / til orientering 
10. Statutter for årbokutvalget / til orientering 
11. Evt, 

 

 

Sekretariatet v/Ester 

 

Neste møte 19. oktober på Gran rådhus møterom Sølvsberget kl. 18.00 

 



510 Arbok for Hadeland

970 551 662 MVA

Resultat avd. 70 Forenin

Periode:  Jan - Des 2019

Avdeling:  00-99

Prosjekt;  0-.99999

Kontonr:  3000-8999

Konto Regnskap i ar

DRIFTSINNTEKTER

3000 Salgsinntekter, avgiftspliktig .

3200 Salgsinntekter gamle og nye bøker .

3210 Porto

Salgsinntekter varer/tjenester

3900 Gaver , .

Andre inntekter

Sum driftsinntekter

DRIFTSKOSTNADER

4500 Trykningsutgifter .

4510 Grafisk produksjonj .

Forbruk av innkjøpte råvarer etc.

6300 Leie lokaler .

6550 Driftsmaterialer .

6701 Honorar revisjon .

6705 Honorar regnskap .

6780 Arbokutvalget/redaksjonen...........................................

6800 Kontorrekvisita .

6810 Data/EDB- kostnad

6940 Porto .

7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig .

7300 Salgskostnad .

7 420 Gave, fradragsberettiget .

7700 Årbokmiddag .

7770 Bank- og kortgebyrer .

7790 Annen kostnad

Andre innkjops-,tilvirkn. kostn. etc

7830 Konstaterte tap på fordringer

Tap på fordringer

Sum driftskostnader

Driftsresultat

8050 Annen renteinntekt

8070 Annen finansinntekt

Finansinntekter

Avdelingsresultat

Regnskap i tjor

106 995,00 147 510,00

82 636,65 68 140,00

3 450,00 2 886,00

193 081,65 218 536,00

7 000,00 5 000,00

7 000,00 5 000,00

200 081,65 223 536,00

59 385,20 55 615,20

17 800,00 14 110,00

77 185,20 69 725,20

0,00 250,00

8 002,56 0,00

7 500,00 6 850,00

4 760,00 5 250,00

40 250,00 41 750,00

2 546,80 68,00

13 827,20 6 538,75

4 316,00 4 947,20

1 792,50 1 337,00

4 094,54 4 094,47

700,00 0,00

11 410,00 14 457,40

154,00 209,50

5,28 0,00

99 358,88 85 752,32

5 670,00 17 675,00

5 670,00 17 675,00

182 214,08 173 152,52

17 867,57 50 383,48

324,00 274,00

0,00 82,18

324,00 356,18

18 191,57 50 739,66

Utskrift fra Agro Okonomi, kjort 18,02.2020 kl 09:41:54av Abacus Regnskap AS / GT Side 1



510 Arbok for Hadeland

970 551 662 MVA

Balanse avd. 70 Forenin

Perode: Pr. 31.12.2019
Avdeling:  00-99

Prosiekt:  0-99999

Kontonr:  1000-2999

Konto 31,12.2019 31.12.2018

Balanse

EIENDELER

1500 Kundefordringer

1920 Bankinnskudd .
1950 Bankinnskudd  for  skattetrekk

Sum eiendeler

100 707,75
300 823,89

67,70

401 599,34

GJELD OG EGENKAPITAL

2050 Annen egenkapital .
2400 Leverandørgjeld .
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift .
2960 Annen påløpt kostnad .

Sum gjeld og egenkapital

Diff. eiendeler/gjeld og EK

Utskrift fra Agro konomi, kjart 18,02.2020 kI 09:42:18 av Abacus Regnskap AS { GT

115 854,25
249 541,65

67,70

365 463,60

-349 123,93 -298 384,27
-41 265,50 0,00

6 981,66 -9 772,67
0,00 -6 567,00

-383 407,77 -314 723,94

18 191,57 50 739,66

Side 1



 

 

 

 

Årsberetning 2019 

 

Styret i utvalget har i perioden bestått av følgende: 

Årbokutvalg: 

Mari Bratvold, leder   Jevnaker 

Åsa Bjertnæs    Jevnaker 

Anne Margrethe Knarud  Gran 

Ola Sønsteby   Gran 

Mari Svenbalrud   Lunner  

Kristin Myrås   Lunner 

 

Redaksjonen: 

Harald Hvattum,  hovedredaktør Gran 

Liv Kari Sogn Øiom   Jevnaker 

Ester Haga,  (sekretariat)  Lunner 

 

Regnskapsfører: Gro Tingelstad,  Abacus regnskap, Brandbu.  

 

Møter. 

Det har vært 4 utvalgsmøter inkl. årsmøte.  Redaksjonen har i tillegg hatt 5 møter i forbindelse 

med årboka med utvelgelse av artikler og korrektur.  

Første utvalgsmøte fant sted 25. februar og ble avholdt på Gran rådhus.  Årsmøtet var 25. mars på 

rådhuset, Gran. Ingen av de tre hadelandskommunene var representerte på årsmøtet i 2019 som 

var det siste møtet før sommeren. Høstens første møte var 26. august hos utvalgsleder Mari 

Bratvold.  Den 7. oktober ble årets siste utvalgsmøte holdt på Gran rådhus .  

Årets bok.   

Årbok 2019 er nr. 52 i rekka. Årboka ble utlevert på Gran 1. november. Boka har 22 artikler som 

vanlig med stoff fra alle tre hadelandskommunene.  I  tillegg  kommer lokalhistorisk 

hadelandslitteratur 2018 og forfatterregister, i alt 172 sider.  Også i 2019 kunne vi presentere en 

lokal kunstner, denne gangen glasskunstner Frøydis Samuelsson på Grua. Frøydis Samuelsson ble 

presentert med et utvalg av hennes glasskunst.  

 



Trykking av årets bok. 

Vi har fortsatt et stort boklager av gamle og nyere bøker.  Årets bok ble, i møte 26. august 2019, 

derfor vedtatt trykket i 1000 eksemplarer mot 1100 i 2018. Årets bok hadde 172 sider. Det er, iflg. 

Regnskapskontoret v/GroTingelstad, solgt/fakturert bøker for kr. 106.995,00 pr. 31.12.2019. 

Regnskapet viser at tilsvarende salg pr. 31.12.2018 var kr. 147 510. Pr. 24.02.20 var det registrert 

et restopplag på 246 bøker hvorav 210 bøker er levert til lager, 36 bøker er fortsatt ute i 

bokhdl./museet/utvalg/redaksjon.  Det er fakturert/solgt/gitt som gaver 753 bøker.  

 2018 ble det trykket 1100 bøker, pr. 25.02.19 var det 265 bøker som ikke var solgt. 

 2017 ble det trykket 1250 bøker, rest ved årsskiftet 2017/2018 = 227 bøker som ikke var 

solgt  

 2016 ble det trykket 1250 bøker, rest ved årsskiftet 2016/2017 = 201 bøker som ikke var 

solgt 

   Lunner og Jevnaker har dessverre ikke noe fast utsalgssted for årboka for tiden. Dette har negativ 

virkning på totalsalget av boka. En annen årsak som får innvirkning framover er at 

Nasjonalbiblioteket har digitalisert en rekke norske lokalhistoriske årbøker, blant annen årbok for 

Hadeland.  Man kan sitte på Nasjonalbiblioteket i Oslo og etter hvert også lokalbibliotekene, å lese 

årbøkene digitalt. 

  

  Markedsføring/Salg.  

Boka ble annonsert i Hadeland og Ringerikes Blad. Salgsplakaten ble tatt inn i annonsen for å 

synliggjøre den bedre. Salgsplakaten vår ble også satt opp på/ved div. steder som banker, butikker 

etc. Lokale bokhandlere i Gran - Norli og Notabene – samt Brandbu bokhandel, ble tildelt bøker 

for salg.  Det ble også levert bøker hos Norli i Kuben, Hønefoss for salg. Da det etter kort tids salg 

kom oss for øre at Notabene, Gran var i ferd med å gå konkurs, ble restopplaget av årbøker hentet 

ut. Norli bokhandel, Gran topper salget blant nevnte salgssteder. Lunner har ikke noe utsalgssted 

for årboka. Frøydis Samuelsson , Grua sa seg villig til å selge bøker fra sitt verksted på Grua. Resten 

av Lunner hadde ikke boksalg. 

På Jevnaker fikk vi lov å sitte på Coop Extra  å selge bøker. Det ble også satt opp plakater med 

navn og tlf.nr. til Jevnakers representanter i utvalget og til sekretariatet. Nytt av året var at 

årbokutvalget vedtok at vi skulle opprette betalingsordningen VIPPS for å gjøre det lettere ved 

salg av bøker. Pris pr. bok var kr. 300 som vedtatt året før.   Det er pr.25. februar 2020 nye eiere til 

753 bøker. I tillegg er det solgt noen serier og enkelteksemplarer av gamle årganger. 

Fra og med 2018 opphørte ordningen med annonsestøtte, og vi søkte Sparebankstiftelsen 

Jevnaker Lunner Nittedal om “breddegave” innen fristen satt til 10.02.2019. Vi ble tildelt kr. 7000 i 

2019. Nytt i året 2019 var at årboka måtte registreres i Frivillighetsregistret, Brønnøysund før vi 

kunne søke om breddegave i 2020.   

 

Gamle bøker.  

Lageret av gamle bøker er fortsatt stort. Kommunestyrene har, i 2019 som året før, mottatt et 

assortert utvalg av eldre bøker som gaver. Under årbokmiddagen ble det også lagt ut et utvalg av 

eldre bøker, og dette syntes å være et populært tiltak.  



Det er i 2019 solgt noen serier av gamle årganger samt noen enkeltbøker. Serien omfatter 

årgangene 1968-2014. Flere årganger er etter hvert utsolgt. Det gjelder 1968, 1969, 1973, 1974, 

1977, 1978, 2001 og 2003.  Årgangene 1968-2014 minus nevnte utsolgte årganger, selges som 

serie for kr. 1000. Enkeltvis blir årgangene fra 1968 fram til 2014 solgt for kr. 50 pr. bok. En 

oversikt over gamle årganger av årboka for Hadeland ble også lagt inn i årets bok.  

Et forslag om «å slå et slag» for årboka og samtidig få redusert boklageret ble lagt fram på et møte 

i 2018. Tanken var å få flere yngre lesere/forfattere. Forslaget gikk ut på å engasjere 

barneskoleelevene til å skrive ved å gi dem en oppgave over et tema og muligheten for å få 

resultatet inn i årboka.  Årbokutvalget kom fram til at det kan være aktuelt for 6. eller 7. klasse og 

at det blir en form for konkurranse om å få bidraget inn i årboka. Det var enighet om å begynne 

med Jevnaker, Grymyr og Grua skoler og 6. klassinger. Forord og 2 sider pr. elev i årboka. Forslag 

om at elevene som skriver får en årbok hver, f.eks. fra deres fødselsår. Ordningen er imidlertid 

Vi søker å delta med bøker når det er forestillinger etc. innenfor et tema hvor vi har artikler, f.eks. 

Kirsten Langbo-forestilling på Folkvang i mai 2019. 

  

Årbokmiddagen.  

Årbokmiddagen ble i år holdt på Thorbjørnrud hotell, Jevnaker søndag 17.11.2019 og invitasjon 

var sendt til forfattere, representanter fra hadelandskommunene, årbokutvalget og redaksjonen. 

Mari og Åsa (Jevnakers representanter i årbokutvalget) var «hemmafolk».  

Journalisten fra Hadeland hadde feilbooket så vi måtte være uten journalist tilstede. Redaksjonen 

avtalte møte med avisen neste dag for en orientering. Harald presenterte årets bok og forfatterne 

fikk sine velfortjente bøker som takk for bidrag til boka. Etter presentasjonen og bokutdelingen 

forflyttet vi oss til 2. etg. i den gamle direktørboligen og fikk her informasjon om husets historie av 

en av de ansatte.  

Det var tid for middag og utvalgsleder Mari Bratvold ønsket velkommen til bords. En spesiell 

velkomsthilsen til representantene fra eierkommunene som i 2019 var fulltallige.  Jevnaker var 

representert ved nyvalgt ordfører Morten Lafton.  Lunner var representert ved ordfører Harald 

Tyrdal og Gran ved varaordfører Pål-Arne Oulie. Jevnakers ordfører tok ordet og takket for 

innbydelsen. Han ga ros til årboka og understreket viktigheten av å ta vare på historien.  De tre 

gjestene var samstemte om at årboka var viktig og ønsket oss lykke til videre.  

Tradisjonen tro ble det servert kalvesteik med tilbehør og karamellpudding til dessert. Alt smakte 

fortreffelig. Alle syntes å trives og det ble mimret rundt bordene. Varaordfører Pål-Arne Oulie 

takket for maten. Blomster fra kommunene ble overrakt til leder Mari Bratvold og redaktør Harald 

Hvattum. Vi forflyttet oss så tilbake til 1. etg. for underholdning og kaffe m/kake. Kveldens 

underholder var Torleif Bratvold med egenproduserte sanger og gitarspill. Veldig bra.  

Marsipankake og kaffe rundet det hele av. Takk til Jevnaker v/Åsa og Mari B.for en fin avslutning 

på arbeidet med årbok 2019. 

Heimesida. 

Høsten 2018 fikk vi beskjed fra webhotellet om at systemet sida var laget i måtte oppdateres. Vi 

tok kontakt med JohNett i Vassenden. Det viste seg at heimesida var laget slik at den ikke uten 

videre kunne oppdateres. Den måtte bygges opp igjen hvilket var en stor jobb. Årbokutvalget ble 



informert og i løpet av våren 2019 startet JohNett med jobben. Heimesida er nå på plass. Det som 

gjenstår er bokregisterdelen for årboka. Dette må vi se på i innebærende budsjettår (2020). 

 

Økonomi  

Også i år har vi et lite overskudd. Her vises imidlertid til regnskapet. 

Årsmøtet i 2019 vedtok en endring i statuttene for årboka om å fravelge revisor (som er en 

beskyttet tittel) og at «regnskapet godkjennes og signeres av en autorisert regnskapsfører».  

 

Pga. Coronasituasjonen har årsmøtet blitt utsatt slik at det først avholdes 17. august 2020. 

Vi akker for et godt samarbeide i året 2019. 

Sekr. 
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PROTOKOLL FRA TRYGG TRAFIKKS LANDSMØTE 11. JUNI

Møtet ble avviklet over videokonferanseløsningen Zoom. Dette var en ekstraordinær
avviklingsmetode grunnet utbruddet av koronaviruset (Covid-19) våren 2020.

Det var 26 personer til stede fra medlemsorganisasjonene, hvorav 21 med stemmerett. I tillegg
møtte Trygg Trafikks revisor, valgkomiteens leder og ansatte. Deltakerlisten følger
protokollen som vedlegg.

1. Åpning

Styreleder, Tomas I. Hall em, ønsket velkommen til Trygg Trafikks 64. ordinære landsmøte.
Styreleders åpningstale følger som vedlegg til protokollen.

2. Valg av dirigent

Trygg Trafikks styre foreslo Tomas I. Hallem som dirigent for landsmøtet.

Tomas I. Hallem ble enstemmig valgt

3. Landsmøtet oppnevner to personer til aundertegne protokollen

Etter forslag fra dirigent ble Lise Adlandsvik Dobbe (Viken fylkeskommune) og Geir A. Mo
(Norges Lastebileier-Forbund) oppnevnt til å undertegne protokollen.

Lise Ådlandsvik Dobbe og Geil' A. Mo ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen.

4. Gjennomgang av forretningsorden

Dirigenten viste til at forretningsorden var utlagt i møtet og opplyste at denne ville bli brukt
ved behov. Forretningsorden var en justert versjon fra tidligere år og tilpasset digital avvikling
av Landsmøtet. Det kom ingen innsigelser til forretningsorden.

Forretningsorden ble godkjent.

5. rsrapport 2019 med regnskap

Dirigenten gjennomgikk årsrapporten side for side.

Trygg Trafikks direktør gjennomgikk deretter regnskapet og ga kommentarer til dette.

Revisor Cathrine Sæther Karlsen kommenterte at revisjonsberetningen var å lese på side 38-
39. Hun refererte konklusjonen i denne og presiserte at regnskapet  gir  et riktig bilde.

Styrets arsberetning 2019 ble enstemmig godkjent.

Regnskapet med noter ble enstemmig godkjent som Trygg Trafikks regnskap for 2019.
Trygg Trafikks arsrapport 2019ble tatt til orientering.



TRYGG TRAFIKK

6. Valg av tre styremedlemmer og to varamedlemmer

Leder av valgkomiteen Benthe E. Bondhus gjennomgikk valgkomiteens utsendte forslag til
kandidater.

Valgkomiteen foreslo gjenvalg på styremedlemmene Knut Duesund og Hans-Jørgen Molvig
for to nye ar(2020-2022). Valgkomiteen foreslo opprykk for 1.vara Elisabeth F.
Kristoffersen til fast medlem av styret for en periode ett ar(2020-2021). Styremedlemmene
ble valgt enkeltvis.

Knut Duesund ble enstemmig valgt- for 2 ar - Notodden kommune (gjenvalg)

Hans-Jergen Molvig ble enstemmig valgt- for 2 ir  - Finans Norge (gjenvalg)

Elisabeth F. Kristoffersen ble enstemmig valgt som ordinert styremedlem  - for 1 ar- MA
Rusfritrafikk (opprykk fra 1. vara)

Mari Siljebraten ble enstemmig valgt som I. vara  -  for 2 ar - Troms og Finnmark
fylkeskommune (opprykk)

Jannicke Bergesen Clarke ble enstemmig valgt som 3. vara  - for 2 ar - Vestland
fylkeskommune (nyvalg)

Styret f'aretter valget følgende sammensetning:

Leder:

Tomas Iver Hallem (Trøndelag fylkeskommune)

Medlemmer:
Eldar Meling (Politiets Fellesforbund)
Trude Hagland (Nordland FTU)
Knut Duesund (Notodden kommune)
Hans Jørgen Molvig (Finans Norge)
Elisabeth F. Kristoffersen (MA Rusfri Trafikk)
Anne Marit Jordheim (ansattes rep.)

Vararepresentanter:
Mari Siljcbraten (Troms fylkeskommune) - 1. vara
Ketil Nordengen - 2. vara (Viken fylkeskommune))
Jannicke Bergesen Clarke -3. vara
Torunn Mevik (ansattes 1. vara)
Bjørn Hagene (ansattes 2. vara)

til landsmotet 2021

til landsmøtet 2021
til landsmøtet 2021
til landsmotet 2022
til landsmøtet 2022
til landsmøtet 2021
til landsmotet 2021

til landsmøtet 2022
til landsmøtet 2021
til landsmøtet 2022
til landsmøtet 2021
til landsmøtet 2021
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7. Valg av valgkomite

Dirigenten presenterte styret i Trygg Trafikks sitt forslag til valgkomite:

I år fratrer bare ett styremedlem-Aase Simonsen (Rogaland). Styret forslår at Aase
Simonsen tiltrer Valgkomiteen som ny vara.

Valgkomiteen ser da ut som følger:

Camilla Melgard - leder
Børre Skiaker - medlem
Geir A. Mo - medlem
Aase Simonsen - vara

Styrets forslag til ny valgkommite ble enstemmig godkjent

8. Trygg Trafikks budsjett 2020 og forslag til budsjett 2021

Trygg Trafikks direktør ga en kort orientering om årets budsjett som har et forventet
overskudd på 500.000 kr. Direktøren redegjorde også for søknadene til
Samferdselsdepartementet om tilskudd for 2021 og at det videre budsjetteres med et
overskudd for på 500.000 kr. neste år. Budsjettet for 2021 er ikke endelig behandlet av styret.

Preselttasjon av budsjett. for 2020 og forslag til planer og budsjett 2021 ble tatt til
orientering.

De vedtektsfestede landsmøte sakene var ferdig behandlet kl.15:15.

Oslo, 11. juni 2020

IL fdus- Bil
Lise dlandsvik Dobbe



Kontrollutvalget i Gran kommune 
Sekretariatet 

 

Adresse:    
Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7, 2815 Gjøvik       
Tel. 995 77 903, e-post:  kjetil@kontrollutvalget.no 

 

 

Jaren, 19. august 2020. 
J.nr./referanse: 10-20/GR/ks 

KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE 
 

Inger Staxrud (GBL), leder  
Bjørn Austad Hvaleby (Sp), nestleder  
Tonje Bismo Skogstad (Ap) 
Trine Ruud (H)  
Roger Nyhus (GBL) 
 
 

 
 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 

Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 

Dato:  Fredag 28. august 2020 
Tid: Kl. 0900 – ca. 1530  
Sted:  Møterom Brandbukampen, Gran rådhus 
 
Forfall bes meddelt snarest til undertegnede på e-post kjetil@kontrollutvalget.no eller 
telefon/SMS til 995 77 903. 
 
Deltakelse fra andre i møtet: 
 

• Innlandet Revisjon IKS v/Guro Selfors Lund deltar fra kl. 0900 i f.m. sak 37 (sak: innspill 
til plan for forvaltningsrevisjon – helse og omsorg).  
 

• Rådmannen/administrasjonen deltar slik i møtet: 
- Bygg og oppmåling (sak 39) -  kl. 1200 (avsatt inntil 50 min) 
- Hjemmetjenesten (sak 40) -     kl. 1300 (avsatt inntil 1,5 time) 

 
Fra kontrollutvalgets sekretariat deltar undertegnede og Ole Kristian Rogndokken. Sistnevnte vil 
presentere Kommunebarometeret 2020 (sak 38). 

 
 
 

Med hilsen 

For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 

 
 
 

Kopi til orientering: 
- Ordfører og konstituert rådmann 
- Innlandet Revisjon IKS v/daglig leder og oppdragsansvarlig revisor 



 

 

 

 
KONTROLLUTVALGET I 

GRAN KOMMUNE 
 

SAKSLISTE 
 

FOR MØTE I GRAN RÅDHUS  
 
 

Fredag 28. august 2020  
 
 
 
 
SAK NR. 36/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.06.2020 
 
SAK NR. 37/2020 INNSPILL TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON – 

HELSE OG OMSORG 
 
SAK NR. 38/2020 KOMMUNEBAROMETERET 2020 – GRAN KOMMUNE  
 
SAK NR. 39/2020 BYGGESAK OG OPPMÅLING – ORIENTERING OM 

ETTERLEVELSE AV REGELVERK  
 
SAK NR. 40/2020 HJEMMETJENESTEN I GRAN KOMMUNE - 

ORIENTERING 
 
SAK NR. 41/2020 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG 

EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023: FORELØPIGE 
PRIORITERINGER 

 
 
 
 
 
 
 

Jaren, 18. august 2020. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
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SAK NR. 36/2020 

 
Gran kommune  
     

 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.06.2020 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 28.08.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 05.06.2020 

 
Vedlegg 1 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 05.06.2020 godkjennes. 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
GRAN KOMMUNE 

 
Fredag 5. juni 2020 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 – 1530. 
 
Som medlemmer møtte: 
Inger Staxrud, leder (GBL) 
Bjørn Austad Hvaleby, nestleder (Sp) – fratrådte møtet kl. 1000 – 1100 (sakene 30, 31 og 33)  
Roger Nyhus (GBL)  
Tonje Bismo Skogstad (Ap) 
Trine Ruud (H)  
 
Følgende medlem hadde meldt forfall:  
Ingen 
 
Ellers møtte: 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Lein (sakene 29, 30, 
31, og 33), oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Reidun Grefsrud (sakene 29, 32 og 34) og 
utøvende forvaltningsrevisor Birgitte Ulimoen Bue (sakene 29, 32 og 34). 
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 Inger Staxrud som møteleder.   
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 26, 27, 28, 30, 31, 33, 29, 32 og 34. 
 

 

Til behandling: 
 
SAK NR. 26/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.04.2020 
 
Vedtak, enstemmig: 
(5 medlemmer) 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 17.04.2020 godkjennes. 
 

 
 
SAK NR. 27/2020 TERTIALRAPPORT 1/2020 FRA INNLANDET REVISJON IKS 

 
Vedtak, enstemmig: 
(5 medlemmer) 

Tertialrapport 1/2020 fra Innlandet Revisjon IKS tas til 
orientering. 
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SAK NR. 28/2020 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. 
HJEMMETJENESTEN 
 
Fra behandlingen: 
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i forbindelse med behandlingen av 
saken, jf. kommunelovens § 11-5 annet ledd, jf. offentlighetslovens  
§ 13, jf. forvaltningslovens § 13. 
 
Habilitetsvurderinger: 
Nestleder Bjørn Austad Hvaleby ba om vurdering av sin habilitet i 
saken med bakgrunn i at hans kone jobber i hjemmetjenesten Gran 
kommune. Kontrollutvalgets øvrige medlemmer besluttet enstemmig 
at forholdet ikke medførte inhabilitet pga. at henvendelsen var rettet 
mot overordnet system og ledelse. 
Trine Ruud ba om vurdering av sin habilitet i saken med bakgrunn i at 
svigerdatter jobber i hjemmetjenesten Gran kommune. 
Kontrollutvalgets øvrige medlemmer besluttet enstemmig at forholdet 
ikke medførte inhabilitet pga. at henvendelsen var rettet mot 
overordnet system og ledelse.  
 
Behandling: 
Utvalgsleder Inger Staxrud presenterte den mottatte henvendelsen. 

 
Vedtak, enstemmig: 
(5 medlemmer) 

1. Kontrollutvalget har gjennomgått og drøftet henvendelsen 
som primært retter seg mot systemer og rutiner for å ta mot 
nye brukere i hjemmetjenesten.  
 

2. Henvendelsen gir godt innspill til kontrollutvalgets arbeid 
med forvaltningsrevisjon og utvalgets arbeid med plan for 
forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023.  

 
3. Saken ses i sammenheng med tidligere saker i kontrollutvalget 

om hjemmetjenesten (varslingssaken) og kommunestyrets 
vedtak i møte den 12.12.2019 (k.sak 42/19):  

Med bakgrunn i at sommeravviklingen ses på som en 
utfordring/risiko innenfor hjemmetjenesten, bes 
kontrollutvalget om å foreta en ny kartlegging etter 
sommeren 2020.  

 
4. Rådmannen/leder for hjemmetjenesten inviteres til neste møte 

for å orientere om følgende tema: 
 

• Generell presentasjon av hjemmetjenesten med vekt på 
risikovurderinger generelt og risiko for feilmedisinering 
spesielt. 

• Kommunens rutiner for førstemøte med brukere og 
pårørende, herunder informasjon og kommunikasjon. Det 
bes her om informasjon om kommunens rutiner generelt 
og om kommentarer/vurderinger omkring den konkrete 
saken som kontrollutvalget er orientert om spesielt. 

• Presentasjon av siste brukerundersøkelser innenfor 
tjenesten. 

• Sommerferieavviklingen 2020 
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SAK NR. 29/2020 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT: BYGGESAK, 
OPPMÅLING, BRANN OG REDNING  
 
Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
Kristian Lein og utøvende forvaltningsrevisor Birgitte Ulimoen Bue 
presenterte rapporten og svarte på spørsmål. 

 
Vedtak, enstemmig: 
(5 medlemmer) 
 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 
1. Kommunestyret tar revisjonsrapportens hovedkonklusjoner til 

orientering innenfor de tre områdene Byggesak, Oppmåling og 
Brann og redning til orientering. 
 

2. Kommunestyret mener rapporten er godt egnet til læring og 
forbedring innenfor de berørte enhetene. 
 

3. Kommunestyret viser til rapportens anbefalinger og ber 
rådmannen om å følge opp disse: 

 

Byggesak  
• Kommunen må i større grad dokumentere den veiledningen 

som gjøres. Dette bør fortrinnsvis gjøres elektronisk i 
saksbehandlingssystemet.  

• Kommunen må sende foreløpig svar i saker som gjelder 
enkeltvedtak hvis det tar mer enn en måned å behandle 
saken.  

• Kommunen må sikre at vedtak er godt nok begrunnet.  

• Kommunen må tilstrebe enhetlig praksis mht journalføring 
av telefonsamtaler som har betydning for saken.  

 

Ulovligheter  
• Kommunen må ha mer fokus på tilsyn for å kunne klare 

målet sitt som er satt i tilsynsstrategien.  

• Kommunen må styrke tilsynet for å kunne avdekke 
ulovlige byggetiltak.  

• Kommunen må etterstrebe at ulovlighetssakene merkes 
med prioritering i oversikten.  

 

Oppmåling  
• Kommunen må dokumentere at protokollen har 

kartvedlegg og andre vedlegg som dokumenterer 
forretningens gang.  

• Kommunen må dokumentere at protokollen er vedlagt 
partsliste med opplysninger om hvem som har møtt opp, 
informasjon om dato for varsling og merknader til 
varslingsfrist fra partene.  

• Hvis partene har godtatt kortere varslingsplikt så må dette 
dokumenteres.  

• Kommunen må se på rutiner for utfylling av protokollen 
når det gjelder å opplyse om habilitet.  
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Brann og redning  
• Kommunen må forbedre dokumentasjonen sin etter 

forskrift om brannforebygging § 22.  

• Kommunen må dokumentere hvis det gjøres 
risikovurderinger av objekter som blir vurdert til ikke å 
være et særskilte brannobjekt.  

• Det må lages rutine for samarbeidet med byggesak slik de 
har planlagt å gjøre.  

• Tilsyn i særskilte brannobjekter må følge opp 
risikovurderingene som er gjort.  

• Kommunen må prioritere å avslutte tilsynene i samsvar 
med regelverket.  

 
4. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp at 

revisjonsrapportens anbefalinger blir implementert i 
organisasjonen på tilfredsstillende måte. Oppfølgingskontroll 
gjennomføres i 2021. 

 
 

 
SAK NR. 30/2020 INNSPILL TIL PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023 

 
Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein 
presenterte revisjonens notat.  

 
Vedtak, enstemmig: 
(4 medlemmer) 

Med bakgrunn i innspill fra revisjonen prioriteres følgende i plan 
for eierskapskontroll 2020-2023 (foreløpig prioritering): 
 

• Eieroppfølging av de vesentligste eierskapene; Hadeland 
Energi AS, Hapro AS, Hadeland og Ringerike 
Avfallsselskap AS og Hadeland Kraft AS. 

• Kommunens håndtering av påpekte risikoforhold i 
forholdet mellom eiere og selskap. 

• Oppfølgingen av felles eierskapspolitikk og KS’ 
anbefaling for de aktuelle selskapene.  

 
 

 
SAK NR. 31/2020 INNSPILL TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON – 

KOMMUNENS SELSKAPER 
 
Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein 
presenterte revisjonens notat.  

 
Vedtak, enstemmig: 
(4 medlemmer) 

Med bakgrunn i innspill fra revisjonen prioriteres følgende 
samarbeid i plan for forvaltningsrevisjons 2020-2023 (foreløpig 
prioritering): 

• Hadeland Energi AS 
• Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
• Hapro AS 
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SAK NR. 32/2020 INNSPILL TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 

INTERKOMMUNALE SAMARBEID 
 
Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Reidun 
Grefsrud presenterte foranalysen.  

 
Vedtak, enstemmig: 
(5 medlemmer) 

Med bakgrunn i innspill fra revisjonen prioriteres følgende 
samarbeid i plan for forvaltningsrevisjons 2020-2023 (foreløpig 
prioritering): 
 

• Felles innkjøpssamarbeid 
• Sosialtjenesten/NAV 
• Voksenopplæringen 
• Kultur 

 
 

 
SAK NR. 33/2020 FORANALYSE: KLIMA OG MILJØ 

 
Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein 
presenterte foranalysen.  

 
Vedtak, enstemmig: 
(4 medlemmer) 

1. Kontrollutvalget har merket seg at foranalysen slår fast at det 
er så langt er gjort relativt lite for å følge opp kommunens 
energi- og klimaplan som ble vedtatt i kommunestyret 
19.09.2018 (sak 65/18). Med bakgrunn i dette, og at flere av 
målsettingene i planen gjelder for 2022, vil kontrollutvalget 
avvente en revisjon på området.  
 

2. Klima og miljø innarbeides i kontrollutvalgets plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2023 med tanke på en ny vurdering 
i slutten av valgperioden. Aktuelle problemstillinger i en 
eventuelt senere revisjon kan være: 

 

• I hvilken grad er Energi- og klimaplanen fulgt opp på 
systematisk måte? 

• Er tiltakene i handlingsplanen iverksatt og er målene 
nådd? 

• Hva er årsakene til at mål ikke er nådd og tiltak ikke satt i 
verk? 

 
 

 
SAK NR. 34/2020 FORANALYSE: INNKJØPSSAMARBEID OG INNKJØP PÅ 

HADELAND 
 
Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Reidun 
Grefsrud presenterte foranalysen.  
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Vedtak, enstemmig: 
(5 medlemmer) 

1. Med bakgrunn i foranalysen videreføres planleggingen av et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på området i samarbeid med 
kontrollutvalgene i Lunner og Jevnaker.  

 
2. Planleggingen videreføres når det er klart hva som skjer med 

organiseringen og eventuell utvidelse av det interkommunale 
samarbeidet, og når nylig vedtatt innkjøpsstrategi har «satt 
seg». Fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Gran, Lunner og 
Jevnaker bør vurderes, slik at man sammen kan diskutere 
nytteverdi og aktuelle problemstillinger. 

 
3. Området innarbeides som prioritert område i kontrollutvalgets 

plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023. 
 

 
 
SAK NR. 35/2020 VURDERING AV TILLEGGSKONTROLLER – OPPFØLGING 

AV REVISJONSRAPPORTEN BYGGESAK, OPPMÅLING, 
BRANN OG REDNING OG MOTTATT HENVENDELSE 
 
Fra behandlingen: 
Saken ble enstemmig satt på sakslista.  
 
Eventuelle tilleggskontroller til revisjonsrapporten Byggesak, 
Oppmåling, Brann og redning (jf. sak 29/2020) ble drøftet. 

 
I tilknytning til saken ble brev av 02.06.2020 til kontrollutvalget lagt 
frem og drøftet. Brevet inneholdt forslag til supplerende kontroller og 
oppfølging av revisjonsrapporten Byggesak, Oppmåling, Brann og 
redning. 

 
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i forbindelse med behandlingen av 
mottatt brev av 02.06.2020, jf. kommunelovens § 11-5 annet ledd, jf. 
offentlighetslovens § 13, jf. forvaltningslovens § 13. 

 
Vedtak, enstemmig: 
(5 medlemmer) 

1) Med bakgrunn i forvaltningsrevisjonsrapporten Byggesak, 
oppmåling, Brann og redning, og mottatt brev av 02.06.2020, 
inviteres rådmannen/administrasjonen til å orientere om 
etterlevelse av lovverket innenfor følgende områder:  

 

• Oppmåling: Krav til matrikkelføring og gebyrberegning 
Hvordan etterleves matrikkellovens § 22 om 
matrikkelføring uten unødig opphold? I hvilken grad 
oversitter kommunen fristen for oppmålingsforretning 
eller matrikkelføring, jf. matrikkelforskriftens § 16 nr. 5? 
Hvilke økonomiske konsekvenser har eventuell 
oversittelse av frister for kommunen? 
 

• Byggesak og veiledningsplikten:  
Hvordan ivaretar byggesaksavdelingen sin 
veiledningsplikt, jf. forvaltningslovens § 11? 
 

• Byggesak og saksbehandlingstid: Hvordan etterleves 
forvaltningslovens § 11 a (saksbehandlingstid, foreløpig 
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svar) innenfor byggesaksavdelingen? 
 

2. Brev av 02.06.2020 til kontrollutvalget er drøftet og tas med i 
det videre arbeidet i kontrollutvalget. Kontrollutvalget gjør 
oppmerksom på at utvalgets arbeid primært er rettet mot 
systemnivå, mens klage på enkeltsaker/byggesaker vil være 
gjenstand for oppfølging/klagebehandling i andre instanser. 

 
 

 
 
 
 

 
Gran, 5. juni 2020. 
 
 
 
Inger Staxrud 
leder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Gran, 5. juni 2020. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Møteplan for 2020 – Kontrollutvalget: 
 

• Fredag 14.02.2020 kl. 0900 
• Fredag 06.03.2020 kl. 0900  
• Fredag 17.04.2020 kl. 0900  
• Fredag 05.06.2020 kl. 0900  
• Fredag 28.08.2020 kl. 0900  
• Fredag 16.10.2020 kl. 0900  
• Fredag 04.12.2020 kl. 0900  

 

 
Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS 
(forvaltningsrevisjon mv) pr. d.d.: 
(ingen) 
 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter: 
• Oppfølging av revisjonsrapporten Byggesak, 

oppmåling og branntilsyn (KU-sak 29/20, jf. 
kommunestyresak) 

• Oppfølging av revisjonsrapporten «Mål- og 
resultatstyring i Gran kommune» (k. styret 
13.12.2018, sak 120/18) 

 
 



 
 

1 

 
SAK NR. 37/2020 

 
Gran kommune  

 
 
 

 

 
INNSPILL TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON – 
HELSE OG OMSORG 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 28.08.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Notat fra Innlandet Revisjon IKS: Innspill til plan for 
forvaltningsrevisjon 

 

Vedlegg 1 
 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
Med bakgrunn i innspill fra revisor innarbeides følgende i plan for forvaltningsrevisjon 
2020-2023: 

• ……….. 
• ……….. 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 17.04.2020 (sak 23/2020 – Utvidet 
oppdrag til Innlandet Revisjon IKS i arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
2020-2023). Her ble det bl.a. vedtatt å flere oppdrag til revisjonen, blant annet  
 

• Innspill til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023: Kommunens virksomhet /Helse og 
omsorg 

 
Vedlagt følger notat fra Innlandet Revisjon IKS med innspill på området. Notatet presenteres 
nærmere i møtet.  
 
I hvilken grad innspill fra revisjonen skal tas med i det videre arbeidet med plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2023 er en drøftingssak for kontrollutvalget. Saken legges derfor frem uten 
konkret forslag til vedtak om videre prioriteringer.  
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1. INNLEDNING 
 

1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING 
 

Kommuneloven (2018) pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal sikre at 

det gjennomføres forvaltningsrevisjon regelmessig i alle kommuner, i et omfang som er i samsvar med 

kommunens størrelse, kompleksitet og risiko. Planen skal både dekke den virksomheten som skjer i kommunen 

selv og den virksomheten som drives av selskaper som kommunen har eierinteresser i.  

 

For å sikre nyttig og målrettet forvaltningsrevisjon skal planen baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering for 

å finne ut på hvilke områder det er størst behov for forvaltningsrevisjon.  

 

Knyttet til kontrollutvalgets arbeid med å lage plan for forvaltningsrevisjon har Innlandet Revisjon IKS fått i 

oppdrag å foreta en kartlegging og risikovurdering innen ulike deler av organisasjonen. Dette dokumentet svarer 

på en av bestillingene som omhandler «Innspill til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 – kommunens 

virksomhet/ Helse og omsorg» 

 

I bestillingen foreslås det å presentere tjenesteområdene under sektoren, legge frem risikovurderinger og foreslå 

tema/områder for forvaltningsrevisjon.  

 

1.2 GJENNOMFØRING  
 

Innlandet Revisjon har etter bestilling fra kontrollutvalget utarbeidet innspill til risiko- og vesentlighetsvurdering 

av kommunens virksomhet innen Helse og omsorg.  

 

Undersøkelsene er avgrenset til det som ligger inn under kommunens sektor Helse og omsorg slik det er vist i 

organisasjonskartet under i neste avsnitt.  

 

Det er en utfordring å presentere et innspill til plan for forvaltningsrevisjon innen helse og omsorg som er 

overordnet nok til å gi et helhetlig bilde, samtidig som den er dyp nok til å danne et meningsfylt utgangspunkt for 

kontrollutvalgets plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Vi har fokusert på risikoområder innen området 

med utgangspunkt i offentlig tilgjengelig informasjon og revisjonens kunnskap om kommunen. Dokumentet vil 

munne ut i en risiko- og vesentlighetsvurdering der vi gir noen anbefalinger om tema som kontrollutvalget kan gå 

videre med.  

 

Følgende data er samlet inn: 

 Overordnet analyse fra 2016 med påfølgende plan for forvaltningsrevisjon.  

 Årsberetninger og andre sentrale styringsdokumenter i kommunen. 

 Kommunebilder og tilsyn gjennomført av Fylkesmannen. 

 Folkehelseprofil fra FHI 

 Signaler og forventninger fra sentrale myndigheter. 
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2. ORGANISERING AV KOMMUNEN 
 

Ved utgangen av 2019 hadde Gran kommune 13630 innbyggere. Demografiske endringer over tid viser at 

kommunen har en nedgang i antall barn og elever i barnehage og skole, samtidig som antall eldre øker.  

 

Figur 2.1 Administrativ organisering slik den er vist på kommunens hjemmesider1. 

   
 

Alle kommunalsjefområdene i organisasjonskartet driftes av Gran kommune. Innenfor kommunalsjefområdene 

finnes det interkommunale samarbeid der Gran kommune er vertskommune. Kommunalsjefer, enhetsledere og 

tjenesteledere har økonomi- og personalansvar i eget tjenesteområde. 

 

                                                           

 
1 https://www.gran.kommune.no/administrasjonen-organisasjonskart.466278.no.html 
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2.1 HELSE OG OMSORG – OMFANG  
 

I Årsmelding for 2019 rapporteres det om en krevende økonomisk driftssituasjon for kommunen, der regnskapet 

viste et samlet merforbruk på 3,8 mill kr ved årets slutt.  De enkelte budsjettområdenes forbruk målt mot tildelte 

driftsrammer viste et merforbruk på 18,1 mill kr. Sett i sammenheng med overordnede inntekter og utgifter 

utgjorde det samlede merforbruket 3,8 mill kr.   

 

Tabell 2.1 Tabellen er hentet fra kommunens årsmelding for 2019. 

 
 

Av tabellen over ser en at budsjettområdet for Helse og omsorg utgjør 25,1% av kommunens samlede 

driftsrammer.  

 

I Budsjett- og økonomiplan for 2020- 2023 skriver de at det er nødvendig å redusere kommunens samlede 

tjenestenivå med anslagsvis 20 mill kr i økonomiplanperioden, sett i forhold til investeringsnivå og inntektsnivå. 

Samtidig legges det fram behov for å styrke budsjettrammene til Helse og omsorg for å redusere behovet for 

tilleggsbevilgninger gjennom året. Innen Helse og omsorg er det derfor lagt inn en styrking av helsesektoren, 

spesielt hjemmetjenesten, i økonomiplan-perioden. I tillegg er det planlagt omdisponering av tilsammen 5 

millioner i fireårsperioden for å begrense tidligere planlagte nedskjæringer som i hovedsak ville rammet 

sykehjemmene. 

 

I beskrivelsen av budsjettområdet Helse og omsorg står det at kommunen arbeider for å styrke de laveste 

trinnene på omsorgstrappen. Tverrfaglighet, velferdsteknologi og kompetanseheving vil prioriteres i 

tjenesteutviklingen når kommunen skal etablere nytt sykehjem og omsorgsboliger. Dette trekkes fram som viktig 

for at virksomheten skal være bedre rustet til å møte en økende eldre befolkning. 

 

Utviklingsmål for helse- og omsorgstjenesten i budsjett- og økonomiperioden er vist i tabellen under. 
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Tabell 2.2 Utviklingsmål helse og omsorgstjenesten i perioden 2020-2023 

 
 

Målene som er satt opp for helse og omsorg er fulgt opp av delmål for året. Delmålene for 2020 er vist i tabellen 

under. 

 

Tabell 2.3 Delmål helse og omsorg 2020 

 

2.2 OVERSIKT OVER TJENESTENE INNEN HELSE OG OMSORG 
 

Helse og omsorgsområdet i Gran kommune består av sykehjem, dagaktivitetssenter, institusjonskjøkken, 

barrierevaskeri, hjemmetjenester, fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, legetjenester, legevakt, praktisk 

bistand, hverdagsrehabiliteringsteam, tildelingsenhet(søknadskontor), husøkonom og noe felles merkantil 

funksjoner.  

 

Marka helse og omsorgssenter  

Helse- og omsorgssenteret på Marka har tre avdelinger med totalt 62 plasser. Sykehjemsavdelingene er delt inn 

etter ulike tjenestetilbud. Avdeling 1 har 18 enkeltrom for pasienter på langtidsopphold. Avdeling 2 har 17 

korttidsplasser og 3 kommunalakutt døgnplasser(KAD) hvorav en plass selges til Lunner kommune. To av 

rommene er dobbeltrom. Markatun III har 23 plasser for personer med demens og/eller behov for et skjermet 

tilbud og 1 plass som benyttes for sterk skjerming. Antall årsverk: 67.  
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Skjervum helse og omsorgssenter  

Helse og omsorgssenteret på Skjervum har til sammen tre avdelinger med totalt 47 plasser. Avdeling 1 har 17 

plasser og avdeling 2 har 20 plasser, samtlige plasser benytter i dag enkeltrom. Avdeling 2 har etablert en avskilt 

bogruppe for personer med demens. Trygghetsavdelingen har 10 plasser for avlastning og korttidspasienter. 

Antall årsverk: 44.  

 

Hjemmetjenester  

Hjemmetjenesten i Gran består av to distrikt: Bjoneroa og Gran, samt dagsenter for eldre og dagsentertilbudet 

for mennesker som har demenssykdom. Hjemmetjenesten yter tjenester i vidt omfang fra trygghetsalarm, 

praktisk bistand til omfattende pleie- og omsorgstjenester. Antall årsverk: 69.  

 

Tildelingsenheten er kommunens forvaltnings og saksbehandler etter helse- og omsorgstjenesteloven. Enheten 

er kommunens koordinerende enhet for habilitering- og rehabilitering. Ved behov for langvarige og koordinerte 

helse- og omsorgstjenester har personen rett til å få oppnevnt en koordinator og utarbeidet individuell plan (IP) 

dersom en ønsker det. En IP er et verktøy som skal brukes aktivt i en samarbeidsprosess med brukeren som har 

behovet og de involverte aktørene. Antall årsverk: 4,5.  

 

Forebygging og utvikling  

Ergo- og fysioterapitjenester ytes i institusjon, helsestasjon, barnehage, skole og i den enkeltes hjem, av enkelt 

terapeuter og tverrfaglig team. Tjenesten er av helsefremmende, forebyggende og kurativ art og ytes overfor 

barn, voksne og eldre. Den kommunale legetjenesten yter tjenester ved sykehjem, helsestasjon og legevakt. 

Kommunen har 13 fastlegehjemler, 8,9 driftsavtaler for privatpraktiserende fysioterapeuter og ansvar for 

interkommunal legevakt i Gran og Gjøvik interkommunal legevakt(GIL). Antall årsverk: 19,5.  

 

Fellestjenesten  

Fellestjenesten i helse og omsorg består av merkantile tjenester, kjøkken og husøkonomavdeling med 

barrierevaskeri, innkjøp, lager og logistikk. Avdelingen yter ulike servicefunksjoner overfor alle enhetene. I tillegg 

er avdelingen samarbeidspartner innen ombygging, nybygg etc. Antall årsverk: 17. 

 

2.3 UTVIKLING AV HELSE- OG OMSORGSSENTER  
 

En viktig prioritering for kommunen i den kommende fireårsperioden er bygging av nytt helse- og omsorgssenter 

på Sagatangen. Det nye sykehjemmet skal erstatte institusjonsplassene i dagens sykehjem på Skjervum helse- og 

omsorgssenter (47 plasser) og to avdelinger (39 plasser) på Marka helse- og omsorgssenter. Markatun 3 (25 

plasser) beholdes som spesialsykehjem for personer med demens.  

 

Anlegget får 118 plasser for heldøgns omsorg, fordelt på 54 heldøgnsplasser i omsorgsbolig og 64 

institusjonsplasser (sykehjem). 16 institusjonsplasser profileres som intermediæravdeling (IMA, forsterket 

sykehjem) med kommunal akutt døgnenhet-funksjon, og skal drives som interkommunalt samarbeid mellom 

Lunner og Gran. Anlegget skal også inneholde dagaktivtetssenter, legekontor og produksjonskjøkken med 

kantine/kafe. 

 

Nye omsorgsboliger med base skal gi kommunen mulighet til å yte eldreomsorg på nest høyeste trinn i 

omsorgstrappa, som heldøgnsomsorgstjeneste i omsorgsbolig.  
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Etter endringer i lov om pasient- og brukerrettigheter i 2016 sidestilles langtidsplass i sykehjem og bolig med 

heldøgnsomsorg. Kommunene ble etter lovendringen pålagt å utarbeide en egen forskrift om tildeling av helse- 

og omsorgstjenester og langtidsopphold i institusjon eller tilsvarende bolig. Kommunen utarbeidet i 2017 forskrift 

som inneholder bestemmelser om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester, kriterier og ventelister.   

 

I lokal forskrift er det fastsatt vurderingskriterier for tildeling av langtidsopphold, noe som er ment å gi mer 

åpenhet rundt tildelingsprosessen. Pasienter har rett til opphold dersom vurderingskriteriene viser at dette er 

det eneste tilbudet fra kommunen som kan gi forsvarlige tjenester. De som oppfyller vurderingskriteriene men 

ikke får tildelt plass med en gang skal settes på en venteliste. Kommunene må beskrive hva som settes inn av 

tiltak i påvente av plass for å sikre forsvarlige tjenester til søkeren. Tildelingsenheten har ansvar for å opprette 

venteliste og de skal forholde seg til vurderingskriteriene i forskriften. 

 

Utfordringer for budsjettområdet2: 

Samhandlingsreformen har ført til endringer i pasientgruppen ved sykehjemmene. Pasienter med sammensatte 

sykdomsbilder overføres til kommunen før behandling er fullført. Dette medfører at aktiv behandling må fortsette 

og ivaretas i egen kommune. I tillegg har utskrivningspraksis fra sykehuset endret seg slik at kommunene nå må 

ta imot pasienter hele døgnet, også på helg og helligdager. Faglig forsvarlig drift i avdelingen tilsier et høyt 

kompetansenivå hele året. Dette medfører et økt behov for kvalifiserte vikarer også i ferien. Kommunen har i 

ferien fått en økt belastning som en konsekvens av at sykehuset har valgt og legge ned antall senger de har i drift. 

 

2.4 UTVIKLING HJEMMETJENESTEN  
 

Hjemmetjenesten ble sammenslått til én enhet i 2017, før dette var tjenesten delt i to med avdeling Gran og 

avdeling Brandbu med hver sin leder. Fra 1. juni 2017 ble tjenesten samlokalisert med base på rådhuset. I denne 

omorganiseringen ble det fjernet et lederledd for å få en administrativ innsparing. De første evalueringene etter 

endringen var at det fungerte greit, men etter hvert – særlig etter sommerferieavvikling i 2018 – ble det meldt 

om at en ikke hadde nok ressurser, og særlig manglet det lederressurs. Hjemmetjenesten hadde i 2018 et stort 

sykefravær, turnover på ledelsen og mangel på vikarer inn i permisjoner og lange sykefravær. Det gjorde 

situasjonen krevende for de ansatte.  Sommeren 2018 varslet en ansatt om forhold som vedkommende mente 

kunne medføre fare for liv og helse grunnet utfordringer innen hjemmetjenesten i Gran. Det ble iverksatt flere 

tiltak etter dette, både som skulle avhjelpe situasjonen umiddelbart, og tiltak som skulle virke på lengre sikt.  

 

Innlandet Revisjon gjennomførte i september 2019 en kartlegging av sommerferieavviklingen 2019 sammenlignet 

med sommeren 2018 etter oppdrag fra kontrollutvalget. Formålet med kartleggingen var å undersøke om 

planlagte tiltak for sommerferieavvikling 2019 ble gjennomført som forutsatt.  

 

Resultatene av kartleggingen viste blant annet at dekningsgrad i sommerturnus var langt høyere i 2019 enn i 

2018. Det var økt ledertetthet sommeren 2019, noe som ga rom for tilstedeværelse av leder hele sommeren. 

Samlet sykefravær sommeren 2019 var lavere enn samlet sykefravær sommeren 2018. Sommeren 2018 var det 

                                                           

 
2 https://www.gran.kommune.no/budsjett-og-oekonomiplan.482829.no.html 

https://www.gran.kommune.no/budsjett-og-oekonomiplan.482829.no.html
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flere tilbakemeldinger om mangelfull opplæring av vikarer. Før sommeren 2019 ble det satt i gang med 

rekruttering og opplæring av vikarer tidlig. Dette gjorde at opplæring ble gitt før sommerturnusen startet opp, i 

motsetning til i 2018 da vikarene fikk opplæring samtidig med at sommerturnus ble igangsatt.  

 

Tidligere ble det gjennomført felleskurs for ansatte to ganger i halvåret, dette er endret gjennom at kommunen 

har kjøpt system for E-læring. E-læringen gir mulighet for fortløpende opplæring både av fast ansatte, nytilsatte 

og vikarer.  

 

I budsjett for 2020 er det lagt opp til en styrking innen hjemmebaserte tjenester. Det har blitt flere og mer 

kompliserte brukere av hjemmetjenesten de siste årene, noe som utfordrer ressursbruk. Det har vært en endring 

i tildelingspraksis og vedtak er revidert, men antall brukere med behov for tjenester har likevel økt.  

 

Utfordringer for budsjettområdet3: 

Antall tjenestemottakere er i overkant av 370, som får rundt 4500 og 4000 vedtakstimer per måned. Det er et 

gjennomsnitt på 12 timer per tjenestemottaker per måned.  

 

Kommunen har gjennomført tiltak for å redusere vedtak som ikke er hjemlet i helse og omsorgstjenesteloven, 

men antallet nye brukere med behov for helsetjenester er stigende. Resultatet med dagens drift er at de fordeler 

ut færre timer per bruker av hjemmetjenesten slik at flere kan motta hjelp.  

 

Kommunen har som mål å kunne dekke omfattende bistandsbehov i hjemmet, for å utsette eller unngå 

innleggelse på institusjon. For å kunne nå dette målet og følge helse og omsorgsstrategier, skriver de i 

økonomiplanen at det er behov for å øke antall ansatte i hjemmetjenesten i årene fremover. Pasienter med stort 

behov for medisinsk behandling, intravenøst og smertelindring i siste fase av livet blir ofte overført til institusjon 

fordi hjemmetjenesten ikke har de nødvendige ressursene og kompetansen på enkelte vakter med dagens 

organisering. 

 

  

                                                           

 
3 https://www.gran.kommune.no/budsjett-og-oekonomiplan.482829.no.html 

https://www.gran.kommune.no/budsjett-og-oekonomiplan.482829.no.html
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2.5 KOSTRA  
 

Nøkkeltall pleie og omsorg4 

 GRAN KOMMUNE Lunner Jevnaker 
Kommune-
gruppe 10 

Landet 
u/Oslo 

 2017 2018 2019   2019 2019 

Prioritering        
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens 

samlede netto driftsutgifter. 36,7 36,3 37,3 34,0 29,6 32,4 32,4 

Dekningsgrader        

Antall brukere av hjemmetjenester pr 1000 innbyggere (antall) 36,1 36,9 35,9 39,6 40,1 48,4 41,4 

Antall brukere av institusjonstjenester pr 1000 innbyggere 
(antall) 10,1 9,7 9,8 8,6 5,8 8,1 8,6 

Andel innbyggere 80 + som bruker hjemmetjenester. (%) 25 26,3 24,3 28,2 24,4 31,3 30,3 

Andel innbyggere 80 + som er beboere på sykehjem. (%) 13,8 13,2 12,4 10,3 9,1 9,9 11,3 

Andel brukere at hjemmetjenester 0–66 år (%) 40 38,3 41,9 51,4 54,9 50,1 47,6 

Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (%) 1,34 1,09 0,81 0,45 0,79 0,84 0,69 

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger 373,1 374,2 374,1 236,9 326,1 306,7 313,6 

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten 

m/helseutdanning 72,3 73,2 74,9 74,9 81,2 79,3 77,7 

Produktivitet        

Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger 28.050 29.384 30.930 27191 25.041 28.529 28.741 

Utgifter pr oppholdsdøgn i institusjon (kr) 2913 3304 3307 4345 5668 4025 3839 

Kvalitet        

Årsverk pr bruker av omsorgstjenester 0,72 0,73 0,74 0,45 0,56 0,55 0,58 

 

Prioritering 

Tallene viser at Gran bruker en høyere andel av totale netto driftsutgifter til omsorgstjenester enn både andre 

kommunene på Hadeland, sammenlignbare kommuner i kommunegruppe 10 og landet uten Oslo. Nøkkeltallet 

sier noe om hvordan kommunens frie inntekter er fordelt, og hvor mye kommunen bruker på den enkelte 

tjenestene opp mot andre tjenester. 

 

Dekningsgrader 

35,9 personer pr. 1000 innbyggere er mottakere av hjemmetjenester i Gran og vi ser at 24,3% av innbyggerne 

over 80 år brukte hjemmetjenester i 2019. Tallene viser lavere dekning av hjemmetjenester i Gran, særlig for den 

eldste aldersgruppen, enn hos dem vi har sammenlignet med.  

 

9,8 pr. 1000 innbyggere er brukere av institusjonstjenester i Gran og 12,4 % av innbyggerne over 80 år er beboere 

på sykehjem. Tallene er høyere enn både i de andre kommunene på Hadeland, enn kommunegruppe 10 og høyere 

enn for landet u/Oslo.  

 

                                                           

 
4 https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/gran/helse-og-omsorgstjenester?aar_0534=2017+2018&checkbox_kostragruppe=true&checkbox_land-
uten-oslo=true&checkbox_vis_flere_regioner=true 

https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/gran/helse-og-omsorgstjenester?aar_0534=2017+2018&checkbox_kostragruppe=true&checkbox_land-uten-oslo=true&checkbox_vis_flere_regioner=true
https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/gran/helse-og-omsorgstjenester?aar_0534=2017+2018&checkbox_kostragruppe=true&checkbox_land-uten-oslo=true&checkbox_vis_flere_regioner=true
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Andel innbyggere 67-79 med dagaktivitetstilbud ligger høyere enn i nabokommunene og landet u/Oslo, men 

lavere enn sammenligner med kommunegruppe 10.  

 

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten ligger litt lavere enn kommunegruppe 10, landet u/Oslo og 

Jevnaker. Andelen er lik for Gran og Lunner. 

 

Produktivitet 

Utgifter pr oppholdsdøgn i institusjon ligger lavere enn alle de vi har sammenlignet med. Utgifter kommunale 

helse- og omsorgstjenester per innbygger ligger høyere enn nivået hos alle det er sammenlignet med. 

   

Kvalitet 

Antall årsverk pr bruker av omsorgstjenester er på 0,74 i 2019, dette tallet har vært stabilt i perioden. For 

kommunegruppe 10 og landet u/ Oslo er tallene hhv 0,55 og 0,58.   
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3 KOMMUNALE PLANER OG PROSJEKT  
 

Prosjekt: Heltidskultur 2020-20235 

Gran kommune ønsker å fremme en heltidskultur, de anser dette som viktig for å yte tjenester som gir god kvalitet 

for bruker. Prosjektet er en forlengelse av heltidsprosjekt som var gjeldende fra 2016-2019. Målene og tiltakene 

i det tidligere prosjektet ble ikke tilstrekkelig fulgt opp blant annet pga. manglende ressurser. Prosjektet startet 

opp våren 2020 og er organisert med en styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgrupper. Hensikten med dette 

er en forankring av prosjektet fra toppledelsen til de ansatte som «jobber på gulvet».  

 

Det er identifisert flere utfordringer som bør løses i nær framtid: helgebemanning, fast ansatte og vikarer som får 

fast stilling/utvidelse av stilling på bakgrunn av krav, ufrivillig deltid, og utlysning av deltidsstillinger. 

 

At mange jobber deltid er en av de største utfordringene norske kommuner har som arbeidsgivere. Når en stor 

andel jobber deltid påvirker dette hvordan brukerne opplever tjenesten, det påvirker arbeidsmiljøet og ikke minst 

arbeidsplassen. Andelen heltidsansatte har de siste årene økt for samtlige kommunale tjenesteområder. 

 

Reform «Leve hele livet» 

Kvaliteten på tjenestene som tilbys står i fokus for reformen «leve hele livet». Det er fem fokusområder i 

reformen; mat og måltider, helsehjelp, sammenheng i tjenestene, aktivisering og aldersvennlig lokalsamfunn. Det 

er satt ned arbeidsgrupper på alle områder og Gran kommune er med i nasjonale nettverk.  

 

Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre6. Reformen skal bidra til 

- Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de i større 

grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den. 

- Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste  

- Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig 

god jobb  

 

Målgruppen er eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor i institusjon. Dette er en målgruppe 

med ulike forutsetninger og store variasjoner i behov og ønsker. Reformen er særlig rettet mot helse- og 

omsorgssektoren, men alle sektorer må bidra for å skape et mer aldersvennlig samfunn hvor eldre kan være aktive 

og selvstendige. 

 

Boligplan 2018 - 2021  

Boligplan 2018-2021 ble vedtatt av kommunestyret 19.09.2018 sak 64/18. I planen skriver de at kommunen har 

et ansvar for å bidra til at vanskeligstilte skal skaffe seg, eller beholde tilfredsstillende bolig. Det kan være 

økonomiske, sosiale og helsemessige årsaker til at det blir vanskelig å skaffe eller beholde egen bolig. Tverrfaglig 

og tverretatlig samarbeid internt trekkes fram som nødvendig i dette arbeidet. Dette er viktig for å sikre at alle 

virkemidler tas i bruk slik at det kan ytes best mulig bistand til de som trenger det mest.  

 

                                                           

 
5 Kommunestyre Sak 16/20, 16.04.2020 
6 Meld. St. 15 (2017 –2018) Melding til Stortinget 
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Omsorgsboliger og andre tilrettelagte boliger tildeles av tildelingsenheten i Helse og Omsorg. Øvrige utleieboliger 

for vanskeligstilte tildeles gjennom et tverrfaglig bolignettverk. 

 

Målgruppe for omsorgsboliger er personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester uavhengig av 

alder og diagnose, herunder: 

- Eldre 

- personer med langvarige somatiske sykdommer  

- personer med utviklingshemming og andre med nedsatt funksjonsevne  

- personer med psykiske lidelser ‐ personer med rusproblemer  

- personer som har behov for øyeblikkelig hjelp 

 

Følgende boligsosiale mål og tiltak er lagt inn i boligplan, der helse og omsorg er ansvarlig: 

 
 

Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 

Følgende områder innen helse og omsorg var lagt inn i plan for forvaltningsrevisjon forrige periode: 

 
 

 

 

 

 

 

Prosjekt som ble gjennomført i planperioden innen helse og omsorg: 

- Det ble i perioden utarbeidet en foranalyse om hjemmetjenesten, denne ble presentert for 

kontrollutvalget i møt 7. juni 2019, og resulterte ikke i bestilling av prosjekt.  

- Den 18. oktober behandlet utvalget en kartlegging av sommerferieavvikling innen hjemmetjenesten i 

Gran. Kartleggingen var en sammenligning blant annet av dekningsgrad i turnus og ledertetthet.  
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4 TILSYN, KOMMUNEBILDER OG MEDIEOMTALE 
 

4.1 TILSYN FRA FYLKESMANNEN i forrige periode 
 

Tilsyn med legemiddelhåndtering, tannhelse, og forebygging og behandling av underernæring hos 

hjemmeboende eldre pasienter som har vedtak om legemiddelbehandling i hjemmetjenesten i Gran kommune 

2017 

Tema for tilsynet var hvordan Gran kommune gjennom systematisk styring og kontroll sikrer at pasienter som har 

vedtak om bistand til medikamenthåndtering, får tilstrekkelig bistand når det gjelder medikamenthåndtering, 

tannhelse og oppfølging av ernæringsmessig risiko. 

 

Fylkesmannen i Oppland hadde tilsyn med deler av virksomheten til hjemmetjenesten i Gran. Det ble ikke funnet 

brudd på gjeldende regelverk. Tilsynet ble gjennomført i slutten av november 2017. 

 
Tilsyn med tvungen helsehjelp til pasienter i sykehjem, som mangler samtykkekompetanse og som motsetter 

seg helsehjelpen ved Gran kommune 2017 

Tema for tilsynet var tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl.) kapittel 4A til pasienter i 

sykehjem. Bestemmelsene omfatter kun somatisk helsehjelp til personer som motsetter seg helsehjelpen og, som 

på grunn av demens eller andre tilstander, ikke selv har evnen til å samtykke til helsehjelpen. Kapittel 4A gir regler 

for når tvang kan brukes, og hvordan man skal gå fram. Formålet med tvangsreglene er å yte nødvendig helsehjelp 

for å hindre vesentlig helseskade samt forebygge og begrense bruk av tvang, jf. pbrl.§ 4A-1. 

 

Tilsynet undersøkte om kommunen legger til rette for at tillitsskapende tiltak prøves før tvungen helsehjelp 

gjennomføres til pasienter som motsetter seg nødvendig helsehjelp, slik lovens krav og formål krever. Videre ble 

det under tilsynet undersøkt om kommunen sikrer at helsehjelp til denne pasientgruppen vurderes i tråd med 

bestemmelser i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Tilsynet var avgrenset til å omfatte pasienter som 

bor på sykehjem. 

 

Ved tilsynet ble det avdekket følgende avvik: «Gran kommune sikrer ikke at alle ansatte har tilstrekkelig 

kompetanse knyttet til tvungen helsehjelp, herunder til å identifisere motstand». Etter at tilsynet ble 

gjennomført, har tilsynsmyndighetene vurdert de tiltakene som kommunen iverksatte som tilstrekkelige, og 

tilsynet er avsluttet.   

 

4.2 KOMMUNEBILDE 2020 
 

Fylkesmannens kommunebilde 7  bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk 8 , annen nasjonal statistikk, tilsyn, 

økonomiforvaltning og kommunedialog. Kommunebildet som presenteres, er et sammendrag av hvordan 

                                                           

 
7 https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-innlandet/08-kommunal-styring/kommunebilder2020/3446.pdf 
8 KOSTRA-tall som benyttet i Fylkesmannens framstilling er fra 2018. I oppsett som er vist i kap. 2.4 er tall hentet fra 2019. 

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-innlandet/08-kommunal-styring/kommunebilder2020/3446.pdf
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Fylkesmannen oppfatter status og utfordringer på sentrale fagområder i kommunen. Fylkesmannen har gruppert 

kommentarene sine i tre kategorier:  

- Områder med god kompetanse, kapasitet og kvalitet  

- Områder med forbedringspotensial innen kompetanse, kapasitet og kvalitet  

- Områder som er sårbare innen kompetanse, kapasitet og kvalitet 

 

Når det gjelder områder med god kompetanse, kapasitet og kvalitet trekkes det innen helse og omsorg fram at 

13,2 prosent av innbyggerne i kommunen over 80 år er på sykehjem (12,1 prosent på landsbasis). Kommunen bør 

fortsette arbeidet for å styrke hjemmebaserte tjenester, jf. nasjonale anbefalinger. 

 

Innen områder med forbedringspotensial innen kompetanse, kapasitet og kvalitet trekkes fram at innen helse og 

omsorg er andel årsverk i omsorgstjenesten med helseutdanning er på 73,3 prosent. På landsbasis er dette tallet 

74,8 prosent. Legetimer pr. uke per beboer er på 0,44 timer, på landsbasis er den 0,57 timer. 

 

Det er ikke områder innen helse og omsorg som trekkes fram av Fylkesmannen som sårbare innen kompetanse, 

kapasitet eller kvalitet for 2020.  

 

4.3 OMTALE I MEDIA 
 

Avisa Hadeland (31.03.2019) 

Klage om helsetjenester.  

Sivilombudsmannen har kritisert Gran kommune og Fylkesmannen for å ha brukt lang behandlingstid ved søknad 

om og klage på tildeling av IP og koordinator9. Fylkesmannen fattet etter dette følgende vedtak «Du har en klar 

rett på individuell plan (IP) etter pasient- og brukerrettighetsloven. Fylkesmannen i Innlandet kan ikke se at du har 

fått retten til IP og koordinator oppfylt fra Gran kommune». 

 

Fylkesmannen skrev også at kommunen manglet viktige formaliteter og forutsetninger for å få på plass IP til 

vedkommende som søkte om dette. 

«Koordinerende enhet skal ha det overordnede ansvaret for individuell plan. Det innebærer å sikre 

opplæring og rutiner for arbeidet, og sørge for at kommunen oppfyller sine plikter. Den koordinerende 

enheten skal være pådriver for at tjenesteyterne i fellesskap lykkes i å sette pasienten og brukerens 

helhetlige behov i sentrum for tjenesteytingen. Å bidra til forutsigbarhet, tidlig planlegging og gode forløp 

er sentralt, i tillegg til opplæring.» 

 

Fastlegen skal melde behov til kommunens koordinerende enhet, noe som ble gjort i denne saken – uten at 

kommunen utarbeidet en IP. Kommunens tilbakemelding til fylkesmannen var at de har rutiner på området, men 

at disse ikke har vært tilstrekkelige i den spesifikke saken 10 . Det er 85 tjenestemottakere med vedtak om 

koordinator i Gran kommune. De som har koordinator har også tilbud om å opprette en individuell plan, dersom 

de finner det hensiktsmessig. I Gran er det 44 mottakere som har individuell plan. 

                                                           

 
9  https://www.hadeland.no/kjersti-lovhaug/janicke-brechan/gran-kommune/kjersti-43-fikk-medhold-i-sin-klage-om-helsetjenester-
fylkesmannen-vurderer-tilsyn-mot-gran-kommune/s/5-21-583589  
10 I avisartikkelen står det at Fylkesmannen vurderer tilsyn etter at de ga klageren medhold i denne saken. Det er ikke lagt inn tilsyn i 
Fylkesmannens tilsynskalender for 2020.  

https://www.hadeland.no/kjersti-lovhaug/janicke-brechan/gran-kommune/kjersti-43-fikk-medhold-i-sin-klage-om-helsetjenester-fylkesmannen-vurderer-tilsyn-mot-gran-kommune/s/5-21-583589
https://www.hadeland.no/kjersti-lovhaug/janicke-brechan/gran-kommune/kjersti-43-fikk-medhold-i-sin-klage-om-helsetjenester-fylkesmannen-vurderer-tilsyn-mot-gran-kommune/s/5-21-583589
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5. RISIKO OG VESENTLIGHET 
 

5.1 PERSPEKTIVER 
 

NKRF har utarbeidet en veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering 11 . Ifølge NKRFs veileder kan det på et 

overordnet nivå være aktuelt å vurdere risiko- og vesentlighet ut fra følgende sju perspektiver12: 

1. Fungerer det lokale folkestyret som forutsatt i kommuneloven? 

2. Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på? 

3. Drives kommunens samfunnsutvikling til beste for innbyggerne? 

4. Utøver kommunen sin myndighet forsvarlig og i samsvar med loven? 

5. Driver kommunen effektivt? 

6. Er kommunen tillitsskapende? 

7. Er kommunens drift bærekraftig? 

 

5.2 OM RISIKO OG VESENTLIGHET 
 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gi relevant informasjon om hovedtrekkene som angår kommunens 

virksomhet. Vurderingen skal likevel være såpass detaljert at den gir relevant informasjon med tanke på å 

identifisere områder for forvaltningsrevisjon, det vil si områder der det er indikasjoner på eller påviste avvik 

mellom vedtatte målsettinger og forvaltningens oppfølging/etterlevelse.  

 

Følgende elementer kan ifølge veilederen inngå i en risiko- og vesentlighetsvurdering: 

 Mål for den kommunale virksomheten, herunder lovpålagte oppgaver 

 Risikofaktorer som kan medføre uønskede hendelser som kan hindre måloppnåelse 

 Risikovurdering 

o Konsekvensene dersom hendelsen inntreffer 

o Sannsynlighet for at hendelsen inntreffer 

 Risikoreduserende tiltak 

 Vesentlighetsvurdering 

 

Utgangspunktet for risikovurderingen er en erkjennelse av at uønskede hendelser – risikofaktorer – kan inntreffe 

og true måloppnåelsen. Vurdering av om risikoen er høy, middels eller lav avhenger av hvordan en vurderer 

konsekvens av, og sannsynlighet for at en gitt situasjon inntreffer eller utvikler seg. Siden risiko- og 

vesentlighetsvurderingen skal identifisere aktuelle områder for forvaltningsrevisjon anbefales det å vurdere risiko 

knyttet til: 

 Overholdelse av lover og bestemmelser 

 Økonomi 

                                                           

 
11 Fastsatt av styret i NKRF 3.12.2019 
12 Avledet fra kommunelovens § 1-1. 
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 Produktivitet 

 Måloppnåelse 

 

Risikoreduserende tiltak er eventuelle tiltak som kommunen har satt i verk for å redusere muligheten for at 

risikofaktorene som kan true måloppnåelsen skal inntreffe, og redusere virkningene dersom risikofaktoren likevel 

slår til.  

 

Med vesentlighet menes en samlet vurdering av alvorsgraden i den trusselen som den enkelte risikofaktor 

representerer i forhold til kommunens måloppnåelse.  NKRFs veileder viser til at vesentlighet kan vurderes fra 

ulike perspektiver: 

 Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut fra omfanget av et tjenesteområdes driftsutgifter sett i forhold 

til kommunens totale driftsutgifter. 

 Fra et politisk perspektiv, vurdert ut fra hvilke tjenesteområder som har størst vesentlighet sett fra de 

folkevalgtes perspektiv. (Her vil oppfatningene av vesentlighet trolig variere mellom de politiske 

grupperingene.) 

 Fra brukernes perspektiv, vurdert ut fra hva brukerne av kommunale tjenester anser som vesentligst. 

 Fra medarbeidernes perspektiv, vurdert ut fra hva de ulike medarbeiderne innenfor et tjenesteområde 

anser som vesentligst. 

 Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er vesentligst ved kommunens virksomhet 

sett i forhold til storsamfunnet og miljøet. 

 

5.3 RISIKO- OG VESENTLIGHET INNEN HELSE OG OMSORG 
 

I tabellen på de neste sidene har vi utarbeidet en oversikt der vi har forsøkt å gjøre noen vurderinger av risiko og 

vesentlighet som grunnlag for kontrollutvalgets prioriteringer i plan for forvaltningsrevisjon.  

 

Vurderingene er relativt overordnede og gjort på grunnlag av informasjon vi har funnet i kommunale 

styringsdokumenter mv. Vi har ikke vurdert vesentlighet i forhold til politisk interesse siden vi antar at hvilke 

temaer det er spesiell politisk interesse for best kan gjøres av kontrollutvalgets medlemmer. 

 

Vurderingen er avgrenset til helse og omsorg slik det er vist i kommunens organisasjonskart. Helse og omsorg er 

organisert forskjellig i ulike kommuner. Eksempel på tjenester som ikke er tatt med i vurderingene her, selv om 

mange vil definere det som helse- og omsorgstjenester, er helsestasjon og skolehelsetjeneste, kommunepsykolog 

og tilrettelagte tjenester. 
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Tema/ område Mål eller formål Situasjonsbeskrivelse - utfordringer Vurdering av risiko og vesentlighet Mulige perspektiver 

Helse og omsorg Helse og omsorg legger beslag på en stor del av kommunens ressurser. Relevante områder å gå nærmere inn på kan være tildeling av helse og omsorgstjenester og det kan 
være økonomistyring innen området.  
 

Budsjettering og 
økonomistyring i helse- og 
omsorg 

I kommunens budsjett- og 
økonomiplan skriver de at 
det er nødvendig å redusere 
kommunens samlede 
tjenestenivå med anslagsvis 
20 millioner i 
økonomiplanperioden. 
Samtidig er det lagt inn 
styrking av budsjettrammene 
til helse- og omsorg for å 
redusere behovet for 
tilleggsbevilgninger gjennom 
året.  

I en presset økonomisk situasjon vil utarbeiding av 
årsbudsjettet for helse- og omsorgssektoren og organisering av 
budsjettprosessen være vesentlig for å danne grunnlag for en 
tilfredsstillende økonomistyring.  
 
Både rutiner som skal sikre tilfredsstillende økonomistyring 
innen helse- og omsorgssektoren, og tilstrekkelig kompetanse 
hos personer med budsjettansvar vil være vesentlig. 
 

Vesentligheten vurderes som høy ut 
fra et økonomisk perspektiv. Dette er 
et område som bruker en stor del av 
kommunens driftsrammer, samtidig 
som de har gjentatte behov for 
tilleggsbevilgninger.  
 
Risiko på området kan være at selv 
om det legges inn økte bevilgninger 
på området så vil en likevel ha behov 
for løpende tilleggsbevilgninger. 
 
 
 
 
 

Samfunnsmessig: 
 Lykkes kommunen med å 

ha en tilfredsstillende 
økonomistyring innen 
området helse- og 
omsorg? 

Tjenesteyting: 
 Mottar brukerne av helse- 

og omsorgstjenester de 
tjenestene de har krav på? 

Effektivitet: 
 Hvordan håndterer 

tjenesten svingninger i 
antall brukere? 

Styring: 
 Oppfølging av 

kommunens målsettinger 
på området 

Kompetanse Kommunen har behov for 
ansatte med høyt 
kompetansenivå hele året, 
dette betyr også at det er 
behov for kvalifiserte vikarer 

Kommunen må sørge for nødvendige helse og 
omsorgstjenester til innbyggerne, jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-1. I henhold til lovens § 4-1 må 
tjenestene være forsvarlige. Dette innebærer at tilstrekkelig 
fagkompetanse må være sikret, den enkelte pasient eller bruker 
skal gis et verdig, helhetlig og koordinert helse- og 
omsorgstjenestetilbud, og personalet som utfører tjenestene 
skal settes i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. 
 
Sykehusene har endret utskrivningspraksis, og de skriver ut 
pasienter både på helg, på helligdag og hele døgnet. Dette 
medfører behov for høyt kompetansenivå hele året.   
 
I kommunebilder av Fylkesmannen skriver de at Gran kommune 
har forbedringspotensial innen kompetanse, kapasitet og 
kvalitet. Innen helse og omsorg er andel årsverk i 
omsorgstjenesten med helseutdanning er på 74,9 prosent. På 

Vesentligheten vurderes som høy ut 
fra et økonomisk perspektiv. Helse og 
omsorg utgjør ¼ av kommunens 
driftsrammer.  
 
Vesentligheten vurderes også som 
høy ut fra medarbeideres perspektiv. 
Risiko er hvis kommunen ikke har 
tilstrekkelig ansatte med rett 
kompetanse, vil det bli et større press 
på de medarbeiderne som allerede er 
ansatt i tjenesten, noe som igjen kan 
føre til økte sykmeldinger og økt 
behov for overtidsbruk .   

Samfunnsmessig: 
 Lykkes kommunen med å 

rekruttere tilstrekkelig 
kvalifisert personell innen 
helse- og omsorg? 

Tjenesteyting: 
 Mottar brukerne av helse- 

og omsorgstjenester de 
tjenestene de har krav på? 

Effektivitet: 
 Hvordan håndterer 

tjenesten rekruttering og 
opplæring av kvalifisert 
personell i ferie- og 
hellighdager? 

Styring: 
 Oppfølging av 

kommunens målsettinger 
på området 
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landsbasis er dette tallet 77,7 prosent. Legetimer pr. uke per 
beboer er på 0,44 timer, på landsbasis er den 0,56 timer13. 
 

Koordinerte helse- og 
omsorgstjenester – 
individuell plan 

Utviklingsmål i kommunen 
for perioden 2020-2023 er å 
sikre at tjenestemottaker får 
tilbud om tidlig innsats 
gjennom tverrfaglig 
samarbeid på tvers av 
virksomhetene, for best 
mulig ressursutnyttelse i et 
forebyggingsperspektiv.  

Kommunen har en plikt til å legge til rette for at den enkelte 
bruker får helhetlige og koordinerte helse- og 
omsorgstjenester. Alle som har behov for langvarige og 
koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få 
utarbeidet en individuell plan.  
 
Det er tildelingsenheten – kommunens koordinerende enhet – 
som har overordnet ansvar for individuell plan og for 
oppnevning av koordinator til hver bruker med individuell plan. 
Koordinator skal sikre samordning av tjenestetilbudet og 
fremdrift i arbeidet med individuell plan og kontakt med bruker. 

Vesentligheten vurderes som relativt 
lav ut fra et økonomisk perspektiv. 
Dette er ikke et område som pr i dag 
legger beslag på store økonomiske 
ressurser. Tildelingsenheten har 
totalt 4,5 årsverk. Tildeling  
 
Vesentligheten er høy ut fra 
brukernes perspektiv. Risikoen for 
disse brukerne er at de ikke får det 
tilbudet de både har bruk for og krav 
på å få. For de brukerne som har et 
behov for langvarige og koordinerte 
tjenester vil det være vesentlig at 
apparatet i kommunen er på plass slik 
at dette kan håndteres på en 
tilfredsstillende måte.  
Tildelingsenheten er en avdeling som 
skal bistå brukere på tvers av 
sektorer.  
 
Det var nylig en klagesak på området. 
Kommunen fikk kritikk for å ha 
manglet viktige formaliteter og 
forutsetninger for å få på plass IP til 
vedkommende som søkte om dette. 
Det var heller ikke tilstrekkelige 
rutiner ved kommunens 
koordinerende enhet.    

Tjenesteyting: 
 Mottar brukerne av helse- 

og omsorgstjenester de 
tjenestene de har krav på? 

 Etterleves krav i lovverket? 
Effektivitet: 
 Hvordan håndterer 

tjenesten svingninger i 
antall brukere og i brukere 
med ulikt hjelpebehov? 

Styring: 
 Oppfølging av 

kommunens målsettinger 
på området 

Styrke laveste trinn på 
omsorgstrappen 

Kommunen har som mål å 
kunne dekke omfattende 
bistandsbehov i hjemmet, for 
å utsette eller unngå 
innleggelse på institusjon. 

Kostratall viser at det er en lavere andel av innbyggerne 80+ 
som bruker hjemmetjenester i Gran enn i kommuner i har 
sammenlignet med.  
 
9,8 pr. 1000 innbyggere er brukere av institusjonstjenester i 
Gran og 12,4 % av innbyggerne over 80 år er beboere på 
sykehjem. Tallene er høyere enn både i de andre kommunene 

Pleie- og omsorgstjenesten omfatter 
et stort antall innbyggere med 
omsorgsbehov, og konsekvensene er 
store dersom de ikke får hjelp.  I 
kommunens budsjett og 
økonomiplan gis det inntrykk av at 
kapasiteten i hjemmetjenesten 
generelt sett er for dårlig, men at 

Det antas ikke å være aktuelt 
det første året. Grunnen at det 
kommunen arbeider med å øke 
bemanning innen 
hjemmetjenesten. Området 
anbefales fulgt opp senere i 
perioden for å undersøke om 
de mål som er satt blir nådd.  

                                                           

 
13 Tall som er vist i Fylkesmannens kommunebilder er hentet fra 2018. Her er det oppdatert med tall fra 2019. 
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på Hadeland, enn kommunegruppe 10 og høyere enn for landet 
u/Oslo.  
 
For å nå målet om å dekke omfattende bistandsbehov i 
hjemmet er det beskrevet et behov for å øke antall ansatte i 
hjemmetjenesten.  
 

dette er et område en vil prioritere å 
endre.   

Brukermedvirkning Formålet med et prosjektet 
vil være å gi informasjon til 
kontrollutvalget om hvordan 
brukermedvirkning ivaretas 
ved anskaffelser av helse- og 
omsorgstjenester, og å bidra 
til økt oppmerksomhet mot 
brukermedvirkning og 
gjennom dette økt kvalitet 
for brukerne. 
 

Det beskrives som en utfordring at pasienter med stort behov 
for medisinsk behandling, intravenøst og smertelindring i siste 
fase av livet ofte blir overført til institusjon fordi 
hjemmetjenesten ikke har de nødvendige ressursene og 
kompetansen på enkelte vakter med dagens organisering.  
 
Det har vært en endring i kommunens tildelingspraksis, og 
vedtak er revidert. Antall brukere har likevel økt.  
 

Vesentlighet regnes som høy for 
brukerne. Med en endring i 
tildelingspraksis, press på tjenestene 
og en presset økonomi vil antas det å 
være vesentlig å involvere brukerne i 
de beslutningene som tas.  
 
En risiko ved endret tildelingspraksis 
er at brukerne ikke involveres i stor 
nok grad i de endringene som blir 
gjort i de tjenestene de mottar.  

Tjenesteyting: 
 Mottar brukerne av helse- 

og omsorgstjenester de 
tjenestene de har krav på? 

 Etterleves krav i lovverket? 
Effektivitet: 
 Hvordan håndterer 

tjenesten svingninger i 
antall brukere og i brukere 
med ulikt hjelpebehov? 

Styring: 
 Oppfølging av 

kommunens målsettinger 
på området 
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Vedlegg 1 
 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
1. Kontrollutvalget har merket seg at Gran kommune er rangert som nr. 64 av landets 

kommuner. 
 

2. …. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering:  
 
Kommunebarometeret (KB) er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år og som  
rangerer kommunene på tvers av ulike sektorer ved hjelp av offentlig tilgjengelige data.  
 
Målingen publiseres i en foreløpig versjon i mars/april, og i en endelig versjon i juni etter at de 
endelige Kostra-tallene foreligger fra Statistisk sentralbyrå (SSB).  
 
Målingen for 2020 baserer seg tilgjengelige statistikk for 2019, i hovedsak Kostra-tall. Kommunene 
er rangert etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. 
 
Hovedelementet i Kommunebarometeret er en konkret analyse av hvordan den enkelte kommune 
presterer målt mot resten av Kommune-Norge.  
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For kontrollutvalget er Kommunebarometeret en kilde til informasjon om egen kommune, og er godt 
egnet som innspill i kontrollutvalgets løpende arbeid med overordnet analyse som grunnlag for 
prioritering av forvaltningsrevisjoner. Ved bruk av Kommunebarometeret som informasjonskilde er 
det viktig å ha klart for seg at dette er en rangering, og at kommunens plasseringer innenfor de ulike 
områdene kan ha en rekke forklaringer. Barometeret gir, i likhet med Kostra-tall, et godt grunnlag til 
å stille spørsmål. Normalt vil det derfor være behov for grundigere forundersøkelser før man 
eventuelt setter i gang forvaltningsrevisjoner. 
 
I hvilken grad man ønsker å benytte resultatene fra Kommunebarometeret til å foreta nærmere 
undersøkelser omkring årsaker til plasseringer innenfor ulike områder, er en drøftingssak. Saken 
legges derfor frem uten fullstendig forslag til vedtak. 
 
 
Resultatene for Gran kommune – oppsummering: 
 
Gran kommune havner på en 64. plass av landets kommuner (422 kommuner i alt). 
 
Kommunens plasseringer innenfor de 12 sektorene som er rangert: 
 

 Sektor 
 

Kommunens 
plassering 
 

Andel av 
den totale 
vekten 

1 Grunnskole 83 20 % 
2 Pleie og omsorg 246 20 % 
3 Barnevern 173 10 % 
4 Barnehage 326 10 % 
5 Helse 193 7,5 % 
6 Sosialtjeneste 31 7,5 % 
7 Kultur 160 2,5 % 
8 Miljø 56 2,5 % 
9 Saksbehandling 65 2,5 % 
10 Vann, avløp og renovasjon 51 2,5 % 
11 Økonomi 26 10 % 
12 Kostnadsnivå 122 5 % 

 
 
 
Nærmere om Kommunebarometeret 2020: 
(kilde: Kommunal Rapport) 
 
Hva er Kommunebarometeret? 
Det er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 151 nøkkeltall innen 12 ulike 
sektorer. Hensikten med barometeret er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt 
over hvordan kommunen driver. Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-
database, foreløpige tall for 2018. Vi har i tillegg hentet statistikk fra kilder som 
Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra 
Telemarksforsking. 
 
Hvorfor gjør Kommunal Rapport dette? 
Alle lokalpolitikere bør få et oversiktlig og uhildet bilde av hvordan kommunen driver. Det er svært 
vanskelig å finne fram i talljungelen. For å gjøre bildet lettere å lese, rangerer vi og gir karakter. 
Resultatet blir ikke perfekt, men barometeret gir en god indikator, mulighet til å stille spørsmål, og 
ikke minst la de mindre gode lære av de beste. 
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Hva forteller rangeringen? 
En rangering er ingen kvalitetskontroll, og det er naturlig at en kommune har noen gode og noen 
dårlige plasseringer. En kommune med lavt inntektsnivå vil generelt ha dårligere plasseringer enn en 
kommune med høye inntekter. Likevel ser vi at en del kommuner klarer å skille seg ut, og som regel 
er det store forskjeller mellom de beste og de svakeste kommunene i hver sektor. I små kommuner 
kan spesielle forhold gi kraftige utslag, og en dårlig plassering kan ha en god forklaring. 
 
Hva er de største endringene i år? 
Den største endringen i årets barometer er at karakteren 3,5 nå tilsvarer gjennomsnittet for 
Kommune-Norge. Tidligere var dette tallet midtpunktet mellom de beste og de dårligste. Fordelen 
med den nye karaktergivningen er at det blir lettere å forstå om man ligger godt eller dårlig an. 
Oppnår man bedre enn 3,5, så er man bedre enn gjennomsnittet i landet. Sektoren miljø og ressurser 
har fått tre nye nøkkeltall når det gjelder utslipp av klimagasser. Tre nøkkeltall i saksbehandling er 
også byttet ut. Det er også gjort noen mindre endringer i andre sektorer. 
 
Hva betyr mest? 
Grunnskole og pleie og omsorg er vektet med 20 prosent hver, mens økonomi, barnevern og 
barnehage er vektet 10 prosent hver. De minst viktige sektorene har en vekt på bare 2,5 prosent. 
 
Hva er de største svakhetene? 
Den største svakheten er at interessante faktorer ikke blir målt i det hele tatt. Vi kan bare ta med data 
som publiseres hvert år, og som er fordelt på alle kommuner. Noen kommuner kan rapportere feil, og 
da følger disse feilene med inn i barometeret. For andre kommuner kan det mangle data. 
 

Kontrollutvalgets behandling av Kommunebarometeret for 2019: 

Kommunebarometeret for 2019 ble gjennomgått i kontrollutvalgets møte den 18.10.2019 (sak 49), 
der det ble fattet slikt vedtak: 

1. Kommunebarometeret 2019 for Gran kommune tas til orientering.  
 

2. Nytt kontrollutvalg anbefales å benytte Kommunebarometeret i sitt arbeid med risiko- 
og vesentlighetsvurderinger, som grunnlag for utarbeidelse av ny plan for 
forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023. 
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Oppdatert 7. juli 2020 Kommunebarometeret, Gran kommune

Lavere utslipp = lavere rente

Når kommunene kutter utslipp, kutter KBN renta. Ved utløpet av 2019 
hadde vi utestående rekordhøye 23 milliarder kroner i grønne lån til 
225 klima- og miljøvennlige prosjekter over hele landet. Fra  
20. mars kan kommunesektoren få grønn rente fra 1,8 prosent*. 
1 av 3 norske kommuner har nå et grønt lån i KBN. Se hva 
som skal til for at din kommune skal få et grønt lån:

www.kbn.com/gronn

* Gjeldende rente per 20. mars 2020. Renten kan endres med 14 dagers varsel. 
Kartet viser kommuner med grønne lån i KBN per 31.12.2019. I alle klimagassberegninger er det lagt til grunn en utslippsfaktor på 315g CO2e per kWh 
elektrisitet, som er anbefalt utslippsfaktor i «Nordic Public Sector Issuers’ Position Paper on Green Bonds Impact Reporting». 

225
prosjekter 
totalt

45
nye prosjekter 
i 2019

50 938
tonn CO2e  
redusert + unngått 

37
GWh energi  
redusert + unngått årlig

109
GWh fornybar energi  
produsert årlig
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Kommunebarometeret, Gran kommune Hovedrangering

Totalrangering

Topplisten

Plass Knr Kommune Poengsum

1 1002 Mandal 3,763

2 0704 Tønsberg 3,714 6

3 0626 Lier 3,714 1

4 0437 Tynset 3,712 3

5 0612 Hole 3,687 5

6 0217 Oppegård 3,681 3

7 1001 Kristiansand 3,676 5

8 1516 Ulstein 3,656 3

9 0627 Røyken 3,648 2

10 1106 Haugesund 3,643 3

11 0403 Hamar 3,632 8

12 5021 Oppdal 3,631 8

13 5031 Malvik 3,628 6

14 0417 Stange 3,618 3

15 1505 Kristiansund 3,617 7

16 1017 Songdalen 3,613 6

17 0104 Moss 3,605 9

18 0937 Evje og Hornnes 3,595 4

19 5028 Melhus 3,584 7

20 5001 Trondheim 3,581 5

21 1120 Klepp 3,578 6

22 0220 Asker 3,577 6

23 1004 Flekkefjord 3,574 8

24 0710 Sandefjord 3,561 3

25 5035 Stjørdal 3,56

26 0604 Kongsberg 3,558 4

27 0926 Lillesand 3,552 6

28 0127 Skiptvet 3,552 5

29 0532 Jevnaker 3,551 9

30 0901 Risør 3,545 7
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Hovedrangering Kommunebarometeret, Gran kommune

Bunnlisten

Plass Knr Kommune Poengsum

393 1836 Rødøy 2,356 2

394 1849 Hamarøy 2,352 6

395 1129 Forsand 2,351 7

396 1144 Kvitsøy 2,350 7

397 1874 Moskenes 2,312 9

398 5033 Tydal 2,300 4

399 1546 Sandøy 2,298 6

400 1926 Dyrøy 2,296 2

401 1265 Fedje 2,288 6

402 5044 Namsskogan 2,280 6

403 2015 Hasvik 2,252 7

404 1856 Røst 2,249 9

405 1252 Modalen 2,241

406 1526 Stordal 2,240 7

407 2023 Gamvik 2,223

408 1815 Vega 2,201 2

409 1928 Torsken 2,194 2

410 5043 Røyrvik 2,183 4

411 2014 Loppa 2,152 8

412 1857 Værøy 2,147 8

413 2018 Måsøy 2,137 5

413 1418 Balestrand 2,137 5

415 1853 Evenes 2,097 2

416 0121 Rømskog 2,092 6

417 1151 Utsira 2,022 3

418 5048 Fosnes 1,962 9

419 5012 Snillfjord 1,955 4

420 1835 Træna 1,879 2

421 5052 Leka 1,872 9

422 1929 Berg 1,859 2
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Kommunebarometeret, Gran kommune Tabeller

Tabeller

Kommunebarometeret bruker fire typer tall for å mål
sette kommunenes prestasjoner innenfor de ulike sek
torene. Disse er:

■ Nøkkeltall

■ Karakter

■ Poengsum

■ Rangering

Nøkkeltall er beregnet med utgangspunkt i statis
tiske data fra en eller flere kilder. I noen tilfeller er
nøkkeltallet hentet rett fra tabellene til for eksempel
Statistisk Sentralbyrå, men i de fleste tilfellene er de
basert på utregninger som Kommunal Rapport har
gjort. Utregningene og formlene for disse er publi
sert i egen PDF som publiseres sammen med dette
dokumentet. De øvrige tallene i Kommunebarome
teret baserer seg på nøkkeltallene.

Karakter viser hvordan en gitt kommune ligger an
i forhold til de andre kommunene. Karakteren 3,5
gis til kommuner med nøkkeltall som ligger på el
ler rundt landssnittet. Resten av kommunene forde

les over og under midtpunktet. De fem prosent beste
får karakteren 6, mens de 5 prosent dårligste får ka
rakteren 1. Karakteren 1 er kvalitativt “dårligst” og 6
er “best”. Karakterberegningen tar således høyde for
nøkkeltall som anses for å være omvendt proporsjo
nale med prestasjon og kvalitet — der høye nøkkel
tall gir lave karakterer. Eksempler på dette kan være
“legemiddelbruk per innbygger” og “energibruk per
innbygger”.

Poengsum beregnes ut fra karakterene for hvert nøk
keltall, men vektes i tillegg slik at noen nøkkeltall får
mer å si på totalresultatet enn andre. Vektingen er
angitt som en prosentfaktor for hvert nøkkeltall. Vek
tingen er innrettet slik at prioriterte tjenesteområder
får større uttelling i Kommunebarometeret enn and
re.

Rangering er hvilken plass en gitt kommune har i en
liste sortert etter poengsum. Kommunene blir ran
gert innenfor hvert enkelt nøkkeltall, hver sektor og
totalt. Kommunebarometeret bruker standard kon
kurranserangering. Vinneren av kommunebarome
teret er den kommunen som får førsteplass i total
rangeringen.
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Tabeller: Grunnskole Kommunebarometeret, Gran kommune

Grunnskole

■ Gran kom på 83. plass innenfor denne sektoren i Kommunebarometeret for 2020
■ Sektoren utgjør 20% av den totale vekten i barometeret
■ Vi har 19 nøkkeltall for sektoren

Nøkkeltallene for skolesektoren tar for seg avgangs
karakterene til ungdomsskoleelevene, gjennomførings
graden på videregående skole, mestringsnivået i na
sjonale prøver, utdanningsnivået til kommunens læ
rere, elevenes trivsel, nivået på fysisk aktivitet, ande
len elever med spesialundervisning, og andelen ele
ver som får leksehjelp.

De viktigste nøkkeltallene i sektoren er avgangska
rakter og nasjonale prøver på niende trinn, begge
har en vekt på ti prosent av sektoren. De fire nøk
keltallene som tar for seg lærernes kompetanse har
en samlet vekt på 30 prosent av sektoren.

Nasjonalt har karakterene på 10. trinn økt jevnt og
trutt de siste årene, og i fjor lå de på 41.25 poeng.
At valgfag ble med i beregningsgrunnlaget fra 2014
15, har bidratt til høyere karakterer på 10. trinn. Av
gangskarakterene på 10. trinn i Gran lå i fjor på 40.35
poeng.

Nasjonalt har andelen elever som har fullført videre
gående med bestått innen fem år, økt de siste åre
ne. Snittet er nå på 76.24 prosent. Andelen elever fra
Gran som har fullført og bestått videregående i løpet
av fem år, er nå på 75 prosent.

I Gran ligger 22.37 prosent av elevene på 5. trinn de
siste fire årene ligger på laveste mestringsnivå (av
tre) på nasjonale prøver. Normalen i KommuneNorge
er på 28.18.

På 8. trinn ligger 8.44 prosent av elevene på det ne
derste mestringsnivået (av fem nivåer). De beste kom
munene ligger på 3.95 prosent, og gjennomsnitts
kommunen ligger på 9.91.

Fra 8. til 9. trinn vil normalt andelen på laveste mest
ringsnivå bli halvert fra 8. trinn. I Gran har 4.7 prosent
ligget på laveste nivå de siste årene. Snittet nasjonalt
er på 5.87 prosent.

Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i
norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt de
siste årene. 76.7 prosent av norsklærerne, matema
tikklærerne og engelsklærerne oppfylte i 2019 kom

petansekravene i barneskoletrinnet. I Gran oppfyller
84.02 dette kravet. En del lærere i barneskolen som
underviser i norsk, engelsk og matematikk i kommu
nen mangler fordypning ifølge statistikken.

På ungdomsskolen oppfyller 75.56 av lærerne i ma
tematikk, engelsk og norsk nye krav til fordypning i
fagene. For denne kommunen er andelen 75.47.

Ifølge Elevundersøkelsen sier 95 prosent av elevene
på 7. trinn i at de trives godt. Snittet nasjonalt ligger
på 85.76 prosent.

I mange år økte andelen elever som fikk spesialun
dervisning på nasjonalt nivå, før det kom et par år
med nedgang. Nå får i gjennomsnitt 6.15 prosent av
elevene på 1.4. trinn spesialundervisning.

Andelen elever med spesialundervisning er vesent
lig høyere på 10. trinn enn på 1. trinn. Andelen ele
ver i småskolen i Gran som fikk spesialundervisning
i 2019 er 5.59%, mot 5.77% i 2018. På 5.7. trinn
får 9.46 prosent av elevene i Gran spesialundervis
ning. Landsgjennomsnittet er 10.49. På ungdomssko
len får 7.79 prosent av elevene i Gran spesialunder
visning. Snittet for landet ligger på 11.12 prosent.

Gran kom på 83. plass innen denne sektoren.

Ti beste innen grunnskole

Plass Kommune Poengsum

1 0616 Nes 1.046

2 0521 Øyer 1.008

3 5021 Oppdal 0.921

4 0220 Asker 0.909

5 0612 Hole 0.901

5 1511 Vanylven 0.901

7 0217 Oppegård 0.899

8 0403 Hamar 0.896

8 0626 Lier 0.896

10 1419 Leikanger 0.888
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Kommunebarometeret, Gran kommune Tabeller: Grunnskole

Rangering

2015 2016 2017 2018 2019

GSK01 Snitt grunnskolepoeng, siste fire år 286 306 349 340 304

GSK02 Snitt grunnskolepoeng (10. trinn) siste år 286 282 296 253 203

GSK03 Andel elever fra kommunen som har fullført og bestått videregående innen
fem år 1

240

GSK04 Andel elever på laveste mestringsnivå, 5. trinn, snitt siste fire år 140 27 29 59 59

GSK05 Andel elever på laveste mestringsnivå, 8. trinn, snitt siste fire år 164 90 150 111 87

GSK06 Andel elever på laveste mestringsnivå, 9. trinn, snitt siste fire år 249 216 166 180 82

GSK07 Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og
matematikk, 1.7. trinn

148 71 103 103 114

GSK08 Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og
matematikk, 8.10. trinn

90 116 121 146 223

GSK09 Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning, 1.7. trinn 135 192 166 132 138

GSK10 Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning, 8.10. trinn 291 342 290 139 186

GSK11 Trivsel, 7. trinn, snitt siste fem år 1 1 29 1 1

GSK12 Trivsel, 10. trinn, snitt siste fem år 81 87 124 135 197

GSK13 Fysisk aktivitet, 5.7. trinn 120 73 150 172 217

GSK14 Andel elever med spesialundervisning 1.4. trinn, snitt siste fire år 177 175 198 214 224

GSK15 Andel elever med spesialundervisning 5.7. trinn, snitt siste fire år 209 191 242 233 230

GSK16 Andel elever med spesialundervisning 8.10. trinn, snitt siste fire år 246 281 324 336 340

GSK17 Andel elever som får leksehjelp, 1.4. trinn 169 171 182 179 167

GSK18 Andel elever som får leksehjelp, 5.7. trinn 44 27 62 47 43

GSK19 Andel elever som får leksehjelp, 8.10. trinn 177 192 202 206 216

1SSB publiserer ikke lenger disse tallene på kommunenivå i Statistikkbanken. Vi mangler derfor historikk bakover i tid.
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Tabeller: Grunnskole Kommunebarometeret, Gran kommune

Karakter

2015 2016 2017 2018 2019

GSK01 Snitt grunnskolepoeng, siste fire år 1.82 1.83 1.92 2 2.5

GSK02 Snitt grunnskolepoeng (10. trinn) siste år 1.82 2.03 2.55 2.93 3.53

GSK03 Andel elever fra kommunen som har fullført og bestått videregående innen
fem år 2

3.3

GSK04 Andel elever på laveste mestringsnivå, 5. trinn, snitt siste fire år 3.94 5.07 4.97 4.6 4.65

GSK05 Andel elever på laveste mestringsnivå, 8. trinn, snitt siste fire år 3.39 4.26 3.65 3.96 4.28

GSK06 Andel elever på laveste mestringsnivå, 9. trinn, snitt siste fire år 1.38 2.75 3.56 3.26 4.32

GSK07 Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og
matematikk, 1.7. trinn

3.8 4.57 4.28 4.56 4.29

GSK08 Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og
matematikk, 8.10. trinn

4.36 4.28 4.29 4.23 3.49

GSK09 Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning, 1.7. trinn 5.33 4.37 4.83 5.17 5.27

GSK10 Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning, 8.10. trinn 3.19 2.61 3.29 5.45 5.16

GSK11 Trivsel, 7. trinn, snitt siste fem år 6 6 5.57 6 6

GSK12 Trivsel, 10. trinn, snitt siste fem år 4.74 4.85 4.49 4.37 3.89

GSK13 Fysisk aktivitet, 5.7. trinn 3.6 4.26 2.92 2.93 2.38

GSK14 Andel elever med spesialundervisning 1.4. trinn, snitt siste fire år 3.17 3.43 3.24 3 3.06

GSK15 Andel elever med spesialundervisning 5.7. trinn, snitt siste fire år 3.09 3.17 2.86 2.89 2.96

GSK16 Andel elever med spesialundervisning 8.10. trinn, snitt siste fire år 2.59 2.49 2.03 1.93 1.84

GSK17 Andel elever som får leksehjelp, 1.4. trinn 2.76 2.74 2.61 2.56 2.81

GSK18 Andel elever som får leksehjelp, 5.7. trinn 4.56 5.24 4.49 4.76 4.73

GSK19 Andel elever som får leksehjelp, 8.10. trinn 1 1 1 1 1

2SSB publiserer ikke lenger disse tallene på kommunenivå i Statistikkbanken. Vi mangler derfor historikk bakover i tid.
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Kommunebarometeret, Gran kommune Tabeller: Grunnskole

Nøkkeltall

2015 2016 2017 2018 2019

GSK01 Snitt grunnskolepoeng, siste fire år 38.5 38.85 ↑ 39.23 ↑ 39.6 ↑ 40.35 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 2% Landssnitt→ 40.45 40.7 40.85 41.01 41.25

GSK02 Snitt grunnskolepoeng (10. trinn) siste år 38.5 39.2 ↑ 40 ↑ 40.7 ↑ 41.5 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Landssnitt→ 40.45 40.94 41.11 41.37 41.47

GSK03 Andel elever fra kommunen som har fullført og bestått videregående innen
fem år 3

75

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Landssnitt→ 76.24

GSK04 Andel elever på laveste mestringsnivå, 5. trinn, snitt siste fire år 26.37 20.32 ↓ 20.76 ↑ 22.4 ↑ 22.37 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Landssnitt→ 28.98 28.88 28.75 28.75 28.18

GSK05 Andel elever på laveste mestringsnivå, 8. trinn, snitt siste fire år 9.77 7.93 ↓ 9.67 ↑ 8.96 ↓ 8.44 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Landssnitt→ 9.46 9.64 9.97 9.86 9.91

GSK06 Andel elever på laveste mestringsnivå, 9. trinn, snitt siste fire år 8.6 6.55 ↓ 5.73 ↓ 6.19 ↑ 4.7 ↓

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 2% Landssnitt→ 5.7 5.64 5.81 5.89 5.87

GSK07 Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og
matematikk, 1.7. trinn

70.89 81.18 ↑ 80.81 ↓ 83.51 ↑ 84.02 ↑

Vekt i sektor: 7.5%, vekt totalt: 1.5% Landssnitt→ 66.78 67.35 71.87 73.46 76.7

GSK08 Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og
matematikk, 8.10. trinn

73.21 75.51 ↑ 77.97 ↑ 80.77 ↑ 75.47 ↓

Vekt i sektor: 7.5%, vekt totalt: 1.5% Landssnitt→ 58.28 63.59 67.4 72.62 75.56

GSK09 Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning, 1.7. trinn 98.72 96.15 ↓ 97.01 ↑ 97.9 ↑ 98.28 ↑

Vekt i sektor: 7.5%, vekt totalt: 1.5% Landssnitt→ 95.35 94.15 93.78 93.83 94.3

GSK10 Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning, 8.10. trinn 94.2 90.59 ↓ 94.29 ↑ 99.03 ↑ 98.8 ↓

Vekt i sektor: 7.5%, vekt totalt: 1.5% Landssnitt→ 95.34 94.78 95.37 95.65 96.49

GSK11 Trivsel, 7. trinn, snitt siste fem år 95 95 94 ↓ 95 ↑ 95

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Landssnitt→ 86.33 87.3 87.74 87.51 85.76

GSK12 Trivsel, 10. trinn, snitt siste fem år 87 87 86 ↓ 86 84 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Landssnitt→ 82.4 82.6 82.79 82.6 81.96

GSK13 Fysisk aktivitet, 5.7. trinn 99 110 ↑ 91 ↓ 91 86 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Landssnitt→ 96.27 94.76 95.4 95.22 94.01

GSK14 Andel elever med spesialundervisning 1.4. trinn, snitt siste fire år 5.89 6.28 ↑ 6.04 ↓ 5.77 ↓ 5.59 ↓

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.5% Landssnitt→ 6.29 6.31 6.33 6.34 6.15

GSK15 Andel elever med spesialundervisning 5.7. trinn, snitt siste fire år 9.72 10.04 ↑ 9.42 ↓ 9.57 ↑ 9.46 ↓

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.5% Landssnitt→ 10.58 10.66 10.67 10.63 10.49

GSK16 Andel elever med spesialundervisning 8.10. trinn, snitt siste fire år 9.83 9.52 ↓ 8.6 ↓ 8.16 ↓ 7.79 ↓

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.5% Landssnitt→ 11.55 11.43 11.42 11.46 11.12

GSK17 Andel elever som får leksehjelp, 1.4. trinn 20.79 19.54 ↓ 18.17 ↓ 17.69 ↓ 20.13 ↑

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.5% Landssnitt→ 23.69 22.34 22.84 21.94 21.92

GSK18 Andel elever som får leksehjelp, 5.7. trinn 56.35 71.95 ↑ 53.69 ↓ 62.93 ↑ 66.46 ↑

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.5% Landssnitt→ 26.74 28.91 29.82 30.81 31.2

GSK19 Andel elever som får leksehjelp, 8.10. trinn 0 0 0 0 0

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.5% Landssnitt→ 8.81 8.89 9.68 10.74 10.44
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Tabeller: Grunnskole Kommunebarometeret, Gran kommune

3SSB publiserer ikke lenger disse tallene på kommunenivå i Statistikkbanken. Vi mangler derfor historikk bakover i tid.
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Kommunebarometeret, Gran kommune Tabeller: Pleie og omsorg

Pleie og omsorg

■ Gran kom på 246. plass innenfor denne sektoren i Kommunebarometeret for 2020
■ Sektoren utgjør 20% av den totale vekten i barometeret
■ Vi har 19 nøkkeltall for sektoren

Sektoren har en vekt på 20 prosent i Kommunebaro
meteret, og består av 19 nøkkeltall som blant annet
måler andelen ansatte som har fagutdanning, andel
beboere på sykehjem med omfattende bistandsbe
hov, andel plasser i sykehjem i skjermet enhet, an
del av sykehjemsopphold som er korttidsopphold,
beboernes tid med lege, fysioterapeut og hjemme
sykepleie, andel av enerom på sykehjemmet, antall
vedtak om dagaktivitetstilbud, antall plasser til re
habilitering, andel vedtak om hjemmetjeneste som
iverksettes innen 15 dager og antall trygghetsalar
mer, årsverk for geriatrisk sykepleier og ergotera
peut og mer.

De viktigste nøkkeltallene er andel ansatte med fag
utdanning, andelen av beboere med omfattende bi
standsbehov og andel plasser i sykehjem i skjermet
enhet. Disse tre nøkkeltallene har hver en vekt på
prosent hver i barometeret.

Datakildene våre for pleie og omsorgssektoren er SSB
og Helsedirektoratet. Tallene for 2019 er imidlertid
fortsatt ikke publisert av SSB, noe som medfører at
denne sektoren er mangelfull i det foreløpige Kom
munebarometeret for 2020.

Nasjonalt har 77.78 av ansatte i pleie og omsorg fag
utdanning. Andelen økte jevnt fram til 2014, men har
siden vært ganske stabil. I Gran har 74.9 prosent av
de ansatte fagutdanning. I de beste kommunene er
andelen 97.8 prosent. «Fagutdanning er grunnleggen
de viktig for god kvalitet», skriver Helsedirektoratet i
en omtale av indikatoren.

Av dem som bor på sykehjem, har 79.57 prosent om
fattende pleiebehov landet sett under ett, per 2019.
Andelen har økt over tid. Det indikerer at innsatsen
fortsatt dreies over mot hjemmebasert omsorg, og
at man må være mer pleietrengende enn før for å
få sykehjemsplass. Forutsatt at kommunen har gode
tilbud på lavere trinn i omsorgstrappa, bør de fleste
som bor på sykehjem ha omfattende bistandsbehov.
I Gran har 63.78 prosent av beboerne på sykehjem
et omfattende pleiebehov.

Det er anslått nasjonalt at fire av fem over 80 år på

sykehjem har en grad av demens. Antallet skjerme
de plasser for demente på sykehjem nasjonalt ligger
på omtrent halvparten av dette nivået. Snittet per
2019 ligger på prosent. I Gran tilsvarer antall plas
ser i skjermet enhet for demente 46.74 prosent av
antallet over 80 som faktisk bor på sykehjem. I fjor
var denne dekningsgraden 83.16.

I gjennomsnitt er 18.98 prosent av oppholdene på
sykehjem i Norge korttidsopphold. Andelen har vært
ganske stabil de siste årene. Andelen opphold som er
korttidsopphold i Gran er 16.01. De beste kommune
ne ligger på 100 prosent.

I snitt hadde bebeoerne på sykehjem i fjor 33.36 mi
nutter med lege per uke i KommuneNorge. I Gran
fikk beboerne i snitt 26.4 minutter med lege i uka i
fjor.

Nasjonalt fikk beboerne i gjennomsnitt 26.87 minut
ter med med fysioterapeut i uka i fjor. Snittet per be
boer på sykehjem i Gran er nå på 12 minutter i uka.
De beste er oppe på 462.6 minutter i uka.

For landet sett under ett er 90.6 prosent av plas
sene på sykehjem det som kan regnes som moder
ne enerom. Kjøp av plasser i andre kommuner kan
være en feilkilde i statistikken for enkelte kommuner.
I Gran er 75.3 prosent av sykehjemsplassene regnet
som moderne enerom.

Fra 2020 vil kommunene få en lovpålagt plikt til å
ha et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med de
mens. Mange kommuner har dette for en større el
ler mindre andel av målgruppa. For de kommunene
som har rapportert tall for dette til Helsedirektoratet
har 38.14 prosent hjemmeboende med demens ved
tak om dagtilbud. 47.06 prosent av hjemmeboende
med demens i Gran har vedtak om dagaktivitetstil
bud.

Andelen vedtak om hjemmetjenester som er iverk
satt innen 15 dager, er for landet på 97.18 prosent.
prosent av alle vedtak om hjemmetjenester blir i Gran
satt i verk innen 15 dager, ifølge tall fra Helsedirek
toratet.
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Antall registrerte trygghetsalarmer tilsvarer på lands
basis 35.28 prosent av alle over 80 år som bor hjem
me. Målt mot hvor mange over 80 år som bor hjem
me, er andelen registrerte trygghetsalarmer i kom
munen 62.26.

De ti siste årene har det blitt langt flere geriatriske
sykepleiere i kommunene. Snittet er nå 11.15 årsverk
per 1.000 innbyggere over 80 år. I Gran er 5.56 års
verk med geriatrisk sykepleier per 1.000 innbyggere
over 80 år.

Andelen funksjonshemmede som opplever at de fullt
ut får dekket behovet om bistand til å delta i jobb el
ler studier, er nasjonalt på 79.33 prosent. Ifølge tall
fra Helsedirektoratet opplever 86.28 prosent av de
funksjonshemmede i Gran at de får den hjelpen de
trenger for å kunne delta i arbeid og studier. De bes
te kommunene ligger på 100 prosent. Bare prosent
synes de får dekket behovet for bistand til å delta
i fritidsaktiviteter. Nasjonalt er gjennomsnittet 60.19

prosent, og de beste ligger på 100 prosent.

Gran kom på 246. plass innen denne sektoren.

Ti beste innen pleie og omsorg

Plass Kommune Poengsum

1 5013 Hitra 0.855

2 1135 Sauda 0.842

3 1238 Kvam 0.822

4 0528 Østre Toten 0.817

4 1523 Ørskog 0.817

6 1221 Stord 0.816

7 0441 Os 0.804

7 1032 Lyngdal 0.804

9 0612 Hole 0.801

10 1263 Lindås 0.798
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Rangering

2015 2016 2017 2018 2019

PO01 Andelen av ansatte (brukerrettete årsverk) som har fagutdanning 252 356 319 253 299

PO02 Andel av beboere i institusjon totalt med omfattende bistandsbehov 296 263 327 332 360

PO03 Andel plasser i skjermet enhet, målt mot beboere på sykehjem over 80 år 256 282 236 30 180

PO04 Andel av opphold på sykehjem som er korttidsopphold 296 292 301 194 215

PO05 Tid med lege på sykehjem 260 279 259 250 255

PO06 Tid med fysioterapeut på sykehjem 379 391 318 357 333

PO07 Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med bad/wc 349 358 369 360 365

PO08 Andel personer med demens som har tilbud om dagaktivitet 28 43 34

PO09 PO 09 Rehabilitering plasser mot innb 67 år og over 323 324 331 341 320

PO10 Hjemmesykepleie gjennomsnittlig antall timer i uka 63 63 68 51 1

PO11 Andel vedtak om hjemmetjenester som iverksettes innen 15 dager 333 169 377 357 320

PO12 Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter, per 10.000
innbyggere

71 223 243 236

PO13 Antall trygghetsalarmer, målt som andel av hjemmeboende eldre over 80 år 34 45 44 49 26

PO14 Årsverk av ergoterapeut per 1000 innbyggere over 80 år 212 222 204 223

PO15 Årsverk av geriatrisk sykepleier per 1000 innbyggere over 80 år 192 214 208 265 266

PO16 Mottakere av matombringing, gruppa over 80 år som ikke bor på institusjon 266 293 303 305 279

PO17 Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til å delta i arbeid og
studier

82 137 70 110 78

PO18 Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til å delta i
fritidsaktiviteter

146 161 112 114 84

PO19 Mottakere av BPA, støttekontakt og omsorgslønn per 1.000 innbyggere 62 62 66 85 98
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Karakterer

2015 2016 2017 2018 2019

PO01 Andelen av ansatte (brukerrettete årsverk) som har fagutdanning 3.3 2.14 2.7 3.29 2.88

PO02 Andel av beboere i institusjon totalt med omfattende bistandsbehov 3.01 3.24 2.52 2.42 2.02

PO03 Andel plasser i skjermet enhet, målt mot beboere på sykehjem over 80 år 2.33 2.1 2.54 5.36 3.21

PO04 Andel av opphold på sykehjem som er korttidsopphold 2.16 2.3 2.23 3.13 2.89

PO05 Tid med lege på sykehjem 2.63 2.39 2.57 2.57 2.55

PO06 Tid med fysioterapeut på sykehjem 1.08 1 1.71 1.31 1.59

PO07 Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med bad/wc 2.51 2.44 2.32 2.52 2.38

PO08 Andel personer med demens som har tilbud om dagaktivitet 4.45 4.27 4.43

PO09 PO 09 Rehabilitering plasser mot innb 67 år og over 1 1 1 1 1

PO10 Hjemmesykepleie gjennomsnittlig antall timer i uka 4.45 4.67 4.6 4.82 6

PO11 Andel vedtak om hjemmetjenester som iverksettes innen 15 dager 2.56 4.49 1 1.79 2.52

PO12 Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter, per 10.000
innbyggere

3.51 1 1.02 1.06

PO13 Antall trygghetsalarmer, målt som andel av hjemmeboende eldre over 80 år 5.44 5.43 5.36 5.28 5.56

PO14 Årsverk av ergoterapeut per 1000 innbyggere over 80 år 1.46 1.41 1.62 1.44

PO15 Årsverk av geriatrisk sykepleier per 1000 innbyggere over 80 år 2.53 2.22 2.35 1.89 1.84

PO16 Mottakere av matombringing, gruppa over 80 år som ikke bor på institusjon 2.46 2.01 1.74 1.63 1.89

PO17 Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til å delta i arbeid og
studier

4.73 3.92 4.68 4.13 4.62

PO18 Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til å delta i
fritidsaktiviteter

4.05 4.08 4.34 4.32 4.66

PO19 Mottakere av BPA, støttekontakt og omsorgslønn per 1.000 innbyggere 3.71 3.58 3.45 3.01 2.76
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Nøkkeltall

2015 2016 2017 2018 2019

PO01 Andelen av ansatte (brukerrettete årsverk) som har fagutdanning 76.1 72.2 ↓ 74.7 ↑ 76.5 ↑ 74.9 ↓

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 2% Landssnitt→ 76.89 77.56 77.69 77.4 77.78

PO02 Andel av beboere i institusjon totalt med omfattende bistandsbehov 73.83 76.32 ↑ 69.57 ↓ 70.31 ↑ 63.78 ↓

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 2% Landssnitt→ 78.47 79.06 78.9 80.34 79.57

PO03 Andel plasser i skjermet enhet, målt mot beboere på sykehjem over 80 år 31.82 31.25 ↓ 37 ↑ 83.16 ↑ 46.74 ↓

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 2% Landssnitt→ 38.99 41.05 43.92 46.34 46.14

PO04 Andel av opphold på sykehjem som er korttidsopphold 11.67 12.21 ↑ 12.13 ↓ 16.62 ↑ 16.01 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Landssnitt→ 17.29 17.47 17.86 18.31 18.98

PO05 Tid med lege på sykehjem 24 23.4 ↓ 24.6 ↑ 26.4 ↑ 26.4

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Landssnitt→ 30.09 31.74 31.86 33.77 33.36

PO06 Tid med fysioterapeut på sykehjem 7.2 4.2 ↓ 12.6 ↑ 10.2 ↓ 12 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Landssnitt→ 23.89 25.18 25.43 26.67 26.87

PO07 Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med bad/wc 70.6 70.6 70.9 ↑ 74.8 ↑ 75.3 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Landssnitt→ 87.55 88.27 89.77 90.11 90.6

PO08 Andel personer med demens som har tilbud om dagaktivitet 46.3 43.75 ↓ 47.06 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Landssnitt→ 38.46 36.81 36.8 38.14

PO09 PO 09 Rehabilitering plasser mot innb 67 år og over 0 0 0 0 0

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Landssnitt→ 5.42 5.19 5.1 5.26 4.84

PO10 Hjemmesykepleie gjennomsnittlig antall timer i uka 6.93 7.25 ↑ 7.4 ↑ 8 ↑ 10.4 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Landssnitt→ 4.82 4.92 4.95 4.97 5.03

PO11 Andel vedtak om hjemmetjenester som iverksettes innen 15 dager 94 98 ↑ 89 ↓ 92 ↑ 94 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Landssnitt→ 96.97 95.96 96.56 97.14 97.18

PO12 Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter, per 10.000
innbyggere

129.97 8.75 ↓ 15.25 ↑ 14.66 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Landssnitt→ 127.72 120.98 132.56 141.77

PO13 Antall trygghetsalarmer, målt som andel av hjemmeboende eldre over 80 år 65.42 64.72 ↓ 64.97 ↑ 65.35 ↑ 62.26 ↓

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.5% Landssnitt→ 45.99 46.03 46.53 47.44 35.28

PO14 Årsverk av ergoterapeut per 1000 innbyggere over 80 år 1.37 1.57 ↑ 1.99 ↑ 1.62 ↓

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.5% Landssnitt→ 5.31 5.41 5.5 5.72 5.53

PO15 Årsverk av geriatrisk sykepleier per 1000 innbyggere over 80 år 7.7 6.71 ↓ 7.32 ↑ 5.75 ↓ 5.56 ↓

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.5% Landssnitt→ 10.75 10.9 11.15 11.48 11.15

PO16 Mottakere av matombringing, gruppa over 80 år som ikke bor på institusjon 20.88 16.5 ↓ 14.01 ↓ 13.13 ↓ 13.22 ↑

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.5% Landssnitt→ 27.71 27.79 28.06 28 23.23

PO17 Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til å delta i arbeid og
studier

87.2 81.7 ↓ 86.67 ↑ 83.5 ↓ 86.28 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Landssnitt→ 78.67 78.72 79.15 79.51 79.33

PO18 Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til å delta i
fritidsaktiviteter

64.4 65.2 ↑ 67.86 ↑ 67.83 ↓ 70.85 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Landssnitt→ 58.65 59.08 59.39 59.85 60.19

PO19 Mottakere av BPA, støttekontakt og omsorgslønn per 1.000 innbyggere 12.64 12.49 ↓ 12.04 ↓ 10.75 ↓ 9.53 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Landssnitt→ 11.91 12.19 12.22 11.83 11.13
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Tabeller: Barnevern Kommunebarometeret, Gran kommune

Barnevern

■ Gran kom på 173. plass innenfor denne sektoren i Kommunebarometeret for 2020
■ Sektoren utgjør 10% av den totale vekten i barometeret
■ Vi har 13 nøkkeltall for sektoren

I sektoren for barnevern benytter vi 13 nøkkeltall for
å rangere kommunene, og sektoren har en vekt på ti
prosent av det samlede barometeret.

Vi benytter parametere som andel barn i barnever
net, hvor stor andel av undersøkelsene som blir gjen
nomført innenfor tre måneder, andel barn i institu
sjon og fosterhjem, bemanningen i barnevernet, an
tall undersøkelser fordelt på årsverk, andelen barn
under omsorg som har omsorgsplan, andel barn med
utarbeidet tiltaksplan, hva kommunene bruker på fore
bygging og tidlig innsats, og hvor mange brukerun
dersøkelser kommunene har gjennomført de siste
fire årene.

Nøkkeltallene for andel barn i barnevernet og andel
undersøkelser gjennomført innenfor tre måneder er
de tyngste for sektoren, hver har en vekt på 15 pro
sent. Andel barn i institusjon og fagutdanning har
begge en vekt på 10 prosent av sektoren.

Datakilden for nøkkeltallene i barnevernsektoren er
utelukkende SSB.

Andelen barn i barnevernet er justert for behovet
slik det er definert i kostnadsnøkkelen i inntektssys
temet. I barometeret er det positivt at andelen er
lav.

Man kunne også argumentert for at lav andel kan
indikere at barnevernet ikke er nok involvert. Like
vel må det i utgangspunktet regnes for å være posi
tivt når barn ikke er omfattet av tiltak i barnevernets
regi.

I Norge er gjennomsnittlig 4.79 prosent av barna om
fattet av tiltak. Hvis vi korrigerer andelen av barn
som faktisk er i barnevernet for behovet, er denne
andelen på 4.31 prosent i Gran kommune.

Nasjonalt har andelen saker i barnevernet, som tar
mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned de siste
årene.

Kommunene i Norge overholder den normale saks
behandlingsfristen som er bestemt i lovverket i 86.4
prosent av sakene i gjennomsnitt.

Andelen fristbrudd er redusert kraftig de siste åre

ne. Til sammenligning er 94 prosent av undersøkel
sene gjennomført innenfor 3 måneder i Gran kom
mune.

I løpet av de fire siste årene sett under ett, behandles
91.75 prosent av sakene innenfor 3 måneder i kom
munen. Til sammenligning ligger tilsvarende andel
for de beste kommunene i landet på prosent.

Av alle barn med barnevernstiltak, er 33.08 prosent
plassert i institusjon eller fosterhjem. Andelen har
nasjonalt vært stabil de siste årene.

I Gran er tallet prosent i fosterhjem eller institusjon.
I barometeret regnes høy andel tiltak i hjemmet som
positivt. Målt mot antall mindreårige, har bemannin
gen i barnevernet økt med rundt 80 prosent i Kommune
Norge over de siste ti årene, og har aldri vært høyere.
Bemanningen av fagpersonell i barnevernet i Gran er
stillinger per 1 000 mindreårige i kommunen.

Antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk
er en alternativ måte å måle bemanningen på. I Gran
er tallet 15.9 mot et landssnitt på 21.73 barneverns
saker per årsverk.

I landet samlet har 95.1 prosent av barna under om
sorg en omsorgsplan. I Gran har 95.24 prosent av
barna i kommunen, som er omplassert, en omsorgs
plan.

Målt over de siste fire årene har 99.03 prosent av bar
na under omsorg i Gran hatt omsorgsplan.

Kommunene bruker mer penger på forebyggende helse
tiltak for små barn, noe som i teorien kan reduse
re behovet for barnevernstiltak senere. Korrigert for
lønns og prisvekst var disse utgiftene i Gran på 9985.12
kroner per barn under 5 år i fjor. Nasjonalt er dette
tallet på 13045.48.

Generelt er det ikke høye tall for hvor mange bru
kerundersøkelser kommunene oppgir at de har hatt
i barnevernstjenesten. Ettersom tallene er små, vel
ger vi å se på dem over en lengre tidsperiode. Når
vi vurderer antallet brukerundersøkelser, så teller vi
derfor hvor mange av de siste fire årene det kommu
nene gjennomførte slike undersøkelser.
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Ettersom vi mangler historikk på dette tallet, vil ver
dien ikke være tilgjengelig for de tidligste årene i ta
bellen.

Siste fireårsperiode gjennomførte Gran kommune bru
kerundersøkelse 0 ganger.

Gran kom på 173. plass innen barnevern.

Ti beste innen barnevern

Plass Kommune Poengsum

1 0627 Røyken 0.462

2 0214 Ås 0.439

3 1102 Sandnes 0.43

4 0814 Bamble 0.425

5 0228 Rælingen 0.424

6 0217 Oppegård 0.419

7 0230 Lørenskog 0.411

8 0219 Bærum 0.409

8 0231 Skedsmo 0.409

10 1001 Kristiansand 0.405
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Tabeller: Barnevern Kommunebarometeret, Gran kommune

Rangering

2015 2016 2017 2018 2019

BV01 Andel barn i barnevernet, korrigert for behovet 122 183 158 196 182

BV02 Andel undersøkelser gjennomført innenfor 3 måneder 149 66 237 178 142

BV03 Andel undersøkelser gjennomført innenfor 3 måneder, 4årsserie 149 112 150 148 141

BV04 Andel barn i institusjon og fosterhjem 8 8 25 29

BV05 Andel barn i institusjon og fosterhjem, 4årsserie 7

BV06 Fagutdannet per 1000 barn 308 336 343 332 248

BV07 Antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (f244) 145 264 279 209 117

BV08 Andel barn under omsorg som har omsorgsplan 164 153 147 130 89

BV09 Andel barn under omsorg som har tiltaksplan 238 166 219 262 285

BV10 Andel barn under omsorg som har omsorgsplan, snitt siste 4 år 363 366 352 339 281

BV11 Andel barn under omsorg som har tiltaksplan, snitt siste 4 år 387 382 368 295 312

BV12 Netto utgift forebygging per innbygger, 05 år 171 170 223 124 261

BV13 I Hvor mange av de siste fire årene har kommunen oppgitt at den har hatt
brukerundersøkelse i barnevernet? 4

101 95

4Tidsserien går kun tilbake til 2018 på grunn av manglende historikk
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Karakter

2015 2016 2017 2018 2019

BV01 Andel barn i barnevernet, korrigert for behovet 4.18 3.69 3.83 3.74 3.79

BV02 Andel undersøkelser gjennomført innenfor 3 måneder 4.42 5.56 3.63 4.41 4.89

BV03 Andel undersøkelser gjennomført innenfor 3 måneder, 4årsserie 4.42 4.92 4.64 4.63 4.73

BV04 Andel barn i institusjon og fosterhjem 5.17 5.6 4.64 4.58

BV05 Andel barn i institusjon og fosterhjem, 4årsserie 5.37

BV06 Fagutdannet per 1000 barn 2.17 1.8 1.79 1.85 2.51

BV07 Antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (f244) 4.06 3.48 3.69 3.62 5.15

BV08 Andel barn under omsorg som har omsorgsplan 1 1 1 1 3.48

BV09 Andel barn under omsorg som har tiltaksplan 2.38 3.06 2.63 2.62 2.49

BV10 Andel barn under omsorg som har omsorgsplan, snitt siste 4 år 1 1 1 1 2.73

BV11 Andel barn under omsorg som har tiltaksplan, snitt siste 4 år 1.95 2.08 2.24 2.5 2.64

BV12 Netto utgift forebygging per innbygger, 05 år 3.15 3.22 2.97 3.48 2.23

BV13 I Hvor mange av de siste fire årene har kommunen oppgitt at den har hatt
brukerundersøkelse i barnevernet? 5

1 1

5Tidsserien går kun tilbake til 2018 på grunn av manglende historikk
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Tabeller: Barnevern Kommunebarometeret, Gran kommune

Nøkkeltall

2015 2016 2017 2018 2019

BV01 Andel barn i barnevernet, korrigert for behovet 3.82 4.59 ↑ 4.3 ↓ 4.47 ↑ 4.31 ↓

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 1.5% Landssnitt→ 4.67 4.82 4.84 4.79 4.7

BV02 Andel undersøkelser gjennomført innenfor 3 måneder 87 97 ↑ 85 ↓ 91 ↑ 94 ↑

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 1.5% Landssnitt→ 79.57 83.04 84.22 85.78 86.4

BV03 Andel undersøkelser gjennomført innenfor 3 måneder, 4årsserie 87 92 ↑ 89.67 ↓ 90 ↑ 91.75 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 1% Landssnitt→ 74.11 79.44 79.24 81.39 80.48

BV04 Andel barn i institusjon og fosterhjem 20.66 21.13 ↑ 25.37 ↑ 26.87 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 1% Landssnitt→ 34.11 32.92 32.46 32.86 33.08

BV05 Andel barn i institusjon og fosterhjem, 4årsserie 23.54

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 1% Landssnitt→ 31.41 31.02

BV06 Fagutdannet per 1000 barn 3.64 3.68 ↑ 3.72 ↑ 3.91 ↑ 4.85 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 1% Landssnitt→ 4.63 5.01 5.08 5.4 5.73

BV07 Antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (f244) 17.8 21.3 ↑ 22 ↑ 19 ↓ 15.9 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Landssnitt→ 21.07 21.32 22.94 19.51 21.73

BV08 Andel barn under omsorg som har omsorgsplan 100 100 100 100 95.24 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Landssnitt→ 92.15 93.06 93.27 94.53 95.1

BV09 Andel barn under omsorg som har tiltaksplan 97.6 88.2 ↓ 94.67 ↑ 95.45 ↑ 99.03 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Landssnitt→ 81.27 82.4 83.17 86.85 89.53

BV10 Andel barn under omsorg som har omsorgsplan, snitt siste 4 år 100 100 100 100 98.81 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Landssnitt→ 66.53 69.41 72.79 73.81 71.91

BV11 Andel barn under omsorg som har tiltaksplan, snitt siste 4 år 96.6 94.5 ↓ 94.84 ↑ 93.98 ↓ 94.34 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Landssnitt→ 59.85 61.83 64.4 81.15 80.69

BV12 Netto utgift forebygging per innbygger, 05 år 9020.24 9997.61 ↑ 9957.16 ↓ 11860.87 ↑ 9985.12 ↓

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.3% Landssnitt→ 9514.44 10452.94 10952.71 11771.28 13045.48

BV13 I Hvor mange av de siste fire årene har kommunen oppgitt at den har hatt
brukerundersøkelse i barnevernet? 6

1 0 ↓

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.3% Landssnitt→ 0.92 0.9

6Tidsserien går kun tilbake til 2018 på grunn av manglende historikk
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Kommunebarometeret, Gran kommune Tabeller: Barnehage

Barnehage

■ Gran kom på 326. plass innenfor denne sektoren i Kommunebarometeret for 2020
■ Sektoren utgjør 10% av den totale vekten i barometeret
■ Vi har 13 nøkkeltall for sektoren

Barnehagesektoren utgjør ti prosent av baromete
rets vekt, og i denne sektoren rangerer vi kommu
nene ut i fra 13 forskjellige nøkkeltall.

Vi måler antall barn per årsverk i både kommuna
le og private barnehager, andelen barnehager som
oppfyller gjeldende kompetansekrav, adelen ansatte
i barnehager med pedagogisk utdannelse, andelen
menn i barnehagene, andelen av minoritetsbarn som
går i barnehage, størrelsen på barnehagene, størrel
sene på leke og oppholdsareal og hvor stor andel av
barn i barnehagealder som har barnehageplass.

De viktigste nøkkeltallene i barnehagesektoren er grunn
bemanning per barn i kommunale barnehager, an
delen kommunale barnehager som oppfyller peda
gognormen, og andelen ansatte i kommunale barne
hager som har pedagogisk utdannelse.

Disse nøkkeltallene har hver for seg en vekt på 15
prosent av sektoren, og utgjør altså til sammen 45
prosent av sektorens vekt.

Datakildene i denne sektoren er Utdanningsdirekto
ratet og SSB.

Snittbemanningen i kommunale barnehager endret
seg fra 5.37 barn per voksen i 2018 til 5.28 i fjor. I
Gran var tallet 6 i fjor.

For private barnehager er endringen fra 5.05 barn
per voksne i 2019 til 5.57 i fjor. I Gran var det 5.7 barn
per voksne i fjor.

Barnehagenormen, som innebærer at barnehagene
skal ha en grunnbemanning som tilsvarer minimum
én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per
seks barn over tre år, ble innført fra 1. august 2018.

Siden kommunene har det samlede ansvaret for å le
vere barnehagetjenester til innbyggerne, tar vi også
med noen data for private barnehager, som egne nøk
keltall.

Halden har ifølge statistikkene lavere bemanning i de
kommunale barnehagene enn de fleste andre. Kom
munen er på 407. plass på denne tabellen. Som regel
er bemanningen lavere jo større kommunen blir. Hva

har antallet voksne å si for kvaliteten?

I 2018 innførte regjeringen nye utdanningskrav til per
sonalet i barnehager. Andelen kommunale barneha
ger som oppfyller pedagognormen, uten dispensa
sjoner, var i fjor på 61.81 prosent. I Gran oppfyller
33.3 prosent av de kommunale barnehagene opp
fyller pedagognormen (uten dispensasjon), ifølge tall
fra Utdanningsdirektoratet.

39.8 prosent av de ansatte i de kommunale barne
hagene i Gran har pedagogisk utdanning. Landsgjen
nomsnittet er 41.61 prosent.

Andelen menn ansatt i barnehager er stabilt, nasjo
nalt er tallet 8.64 prosent. Allerede i 1997 satte den
daværende regjeringen et mål om å ha 20 prosent
menn i barnehagene. Målsettingen er senere fulgt
opp i tre handlingsplaner, den siste i 2014. Andelen
menn som jobber i barnehagene i Gran er på 10.9
prosent. De beste ligger på 26.3 prosent menn.

Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i
barnehage, har økt mye de siste årene nasjonalt.

Snittet er nå 84.13 prosent. I Gran går 85.7 prosent av
barna med minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge
tallene. Hvordan kan andelen bli høyere?

Ulike telletidspunkt for barn i barnehage og antall
minoritetsspråklige barn er en marginal feilkilde.

Stadig flere barn går i barnehager med mer enn 100
plasser, og i snitt har størrelsen økt med 20 prosent
de siste 10 årene. Dette har skapt debatt: Klarer sto
re enheter å ivareta barnehagens mange kvalitets
mål?

Hva er en bra barnehage, og hva er tryggest? En Fafo
rapport viser at en barnehages størrelse i seg selv
ikke avgjør kvaliteten.

I snitt har en gjennomsnittsbarnehage i Norge nå 41.3
barn. Barnehagene i Gran har i følge statistikken 38.93
barn i snitt.

Nasjonalt viser tallene at 89.23 prosent av alle barn
i barnehagealder har plass i barnehagen. I Gran har
86.23 prosent av barna barnehageplass.
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Tabeller: Barnehage Kommunebarometeret, Gran kommune

Gran kom på 326. plass innen denne sektoren.

Ti beste innen barnehage

Plass Kommune Poengsum

1 1827 Dønna 0.485

2 1825 Grane 0.483

3 1851 Lødingen 0.46

4 1519 Volda 0.451

5 0826 Tinn 0.444

6 1828 Nesna 0.443

7 0833 Tokke 0.441

8 0437 Tynset 0.436

9 0420 Eidskog 0.432

10 0941 Bykle 0.429
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Kommunebarometeret, Gran kommune Tabeller: Barnehage

Rangering

2015 2016 2017 2018 2019

BH01 Antall barn per årsverk, kommunale barnehager 7 226 306 318 315 377

BH02 Antall barn per årsverk, private barnehager 8 274 247 287 377 109

BH03 Andel kommunale barnehager som oppfyller pedagognormen 9 300 200 233 273 316

BH04 Andel private barnehager som oppfyller pedagognormen 10 156 164 123 128 147

BH05 Andel ansatte i kommunale barnehager med pedagogisk utdanning 11 124 258 251

BH06 Andel ansatte i private barnehager med pedagogisk utdanning 12 152 78 34 105

BH07 Andel ansatte som er menn, alle barnehager 56 56 85 126 115

BH08 Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage siste år 347 325 287 158 145

BH09 Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage siste fire år 346 357 366 327 256

BH10 Antall barn per barnehage 204 175 192 190 188

BH11 Leke og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager 286 301 253 384 378

BH12 Leke og oppholdsareal per barn i private barnehager 113 101 116 98 70

BH13 Andel 15åringer med barnehageplass 228 284 129 192 305

7Tall for 2019 kommer senere
8Tall for 2019 kommer senere
9Tall for 2019 kommer senere

10Tall for 2019 kommer senere
11Tall for 2019 kommer senere
12Tall for 2019 kommer senere
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Tabeller: Barnehage Kommunebarometeret, Gran kommune

Karakter

2015 2016 2017 2018 2019

BH01 Antall barn per årsverk, kommunale barnehager 13 3.01 2.52 2.43 2.56 1

BH02 Antall barn per årsverk, private barnehager 14 3.29 3.69 3.28 2.28 3.18

BH03 Andel kommunale barnehager som oppfyller pedagognormen 15 1.93 3.86 2.77 1.69 1.44

BH04 Andel private barnehager som oppfyller pedagognormen 16 2.88 2.84 3.84 2.7 3.19

BH05 Andel ansatte i kommunale barnehager med pedagogisk utdanning 17 4.2 3.23 2.2

BH06 Andel ansatte i private barnehager med pedagogisk utdanning 18 3.45 4.27 4.95 4.1

BH07 Andel ansatte som er menn, alle barnehager 4.83 5.06 4.5 4.06 4.07

BH08 Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage siste år 1.59 2.15 2.62 3.6 3.64

BH09 Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage siste fire år 1.59 1.57 1.66 1.96 2.75

BH10 Antall barn per barnehage 3.64 3.76 3.66 3.68 3.66

BH11 Leke og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager 1.92 1.9 2.19 1.11 1.29

BH12 Leke og oppholdsareal per barn i private barnehager 2.97 3.07 2.99 3.28 3.54

BH13 Andel 15åringer med barnehageplass 3.33 2.92 4.19 3.56 2.99

13Tall for 2019 kommer senere
14Tall for 2019 kommer senere
15Tall for 2019 kommer senere
16Tall for 2019 kommer senere
17Tall for 2019 kommer senere
18Tall for 2019 kommer senere
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Kommunebarometeret, Gran kommune Tabeller: Barnehage

Nøkkeltall

2015 2016 2017 2018 2019

BH01 Antall barn per årsverk, kommunale barnehager 19 5.9 6.1 ↑ 6.1 5.9 ↓ 6 ↑

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 1.5% Landssnitt→ 5.61 5.58 5.54 5.37 5.28

BH02 Antall barn per årsverk, private barnehager 20 6 5.9 ↓ 6 ↑ 6.2 ↑ 5.7 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Landssnitt→ 3.89 4.03 3.87 5.05 5.57

BH03 Andel kommunale barnehager som oppfyller pedagognormen 21 50 83.3 ↑ 66.7 ↓ 33.3 ↓ 33.3

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 1.5% Landssnitt→ 70.63 70.95 67.17 54.36 61.81

BH04 Andel private barnehager som oppfyller pedagognormen 22 66.7 66.7 83.3 ↑ 50 ↓ 66.7 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Landssnitt→ 43.51 45.76 43.22 33.63 61.99

BH05 Andel ansatte i kommunale barnehager med pedagogisk utdanning 23 42 38.7 ↓ 39.8 ↑

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 1.5% Landssnitt→ 37.71 39.73 41.61

BH06 Andel ansatte i private barnehager med pedagogisk utdanning 24 36.7 43.6 ↑ 49.3 ↑ 45.8 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Landssnitt→ 24.69 25.5 37.07 42.66

BH07 Andel ansatte som er menn, alle barnehager 13 12.8 ↓ 12.1 ↓ 10.8 ↓ 10.9 ↑

Vekt i sektor: 7.5%, vekt totalt: 0.8% Landssnitt→ 8.79 8.74 9.02 9.1 8.64

BH08 Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage siste år 60.4 68.5 ↑ 75.2 ↑ 85.3 ↑ 85.7 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 1% Landssnitt→ 79.54 81.25 82.65 84.16 84.13

BH09 Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage siste fire år 60.4 64.45 ↑ 68.03 ↑ 72.35 ↑ 78.67 ↑

Vekt i sektor: 7.5%, vekt totalt: 0.8% Landssnitt→ 74.64 77.54 78.62 80.57 78.93

BH10 Antall barn per barnehage 39.62 38.44 ↓ 39.88 ↑ 39.44 ↓ 38.93 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Landssnitt→ 41.55 41.76 42.18 41.83 41.3

BH11 Leke og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager 5.7 5.7 6 ↑ 5.1 ↓ 5.3 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Landssnitt→ 6.96 7.03 7.12 7.22 7.44

BH12 Leke og oppholdsareal per barn i private barnehager 5.6 5.7 ↑ 5.7 5.9 ↑ 6.2 ↑

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.3% Landssnitt→ 5.86 5.95 5.97 6 6.13

BH13 Andel 15åringer med barnehageplass 88.36 86.93 ↓ 92.94 ↑ 89.54 ↓ 86.23 ↓

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.3% Landssnitt→ 89.13 89.47 89.98 89.33 89.23

19Tall for 2019 kommer senere
20Tall for 2019 kommer senere
21Tall for 2019 kommer senere
22Tall for 2019 kommer senere
23Tall for 2019 kommer senere
24Tall for 2019 kommer senere
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Tabeller: Helse Kommunebarometeret, Gran kommune

Helse

■ Gran kom på 193. plass innenfor denne sektoren i Kommunebarometeret for 2020
■ Sektoren utgjør 7.5% av den totale vekten i barometeret
■ Vi har 14 nøkkeltall for sektoren

Helsesektoren utgjør 7,5 prosent av barometerets to
tale vekt, og her benytter vi totalt 14 nøkkeltall for å
rangere kommunene ut i fra legedekningen, tilgjen
geligheten på en fastlege, dekningen av helsesyke
pleiere, psykiatriske sykepleiere og jordmødre, an
tall sykehusopphold blant befolkningen, antall helse
undersøkelser for skolebarn, andel fødte som mot
tar hjemmebesøk, vaksniasjonsgraden, omfanget av
legemiddelbruk og ressurser benyttet til forebygging.

De tyngste nøkkeltallene er legdekning, dekning av
helsesykepleier, skolehelse, hjemmebesøk, og vaksi
nasjonsgrad. Alle disse nøkkeltallene har hver seg en
vekt på ti prosent av sektoren.

Datakildene våre i denne sektoren er SSB, Helsedi
rektoratet og Folkehelseinstituttet. Av tekniske årsa
ker er det noen nøkkeltall som ikke er blitt med for
2019. Dette gjelder tall for antall sykehusopphold (HE08),
og legemiddelbruk (HE13).

Andelen av fastlegelistene som faktisk er åpne, er nå
på 44,16 prosent nasjonalt. Det er ikke mange fast
leger som mangler totalt, men vi kjenner ikke til hvor
mange av disse som for eksempel er vikarer. I Gran
er det ledig plass på 30,77 prosent av fastlegeliste
ne.

Det blir flere helsesykepleiere og jordmødre i kommune
Norge. Hvis det er feil stillingskode i Ameldingen,
blir årsverkene ikke registrert riktig.

Dekningen av helsesykepleiere målt mot antall små
barn i Gran kommune er 113,67, gjennomsnittskom
munen i landet har 100,81 helsesykepleiere per 10 000
småbarn.

Målt mot folketallet er det 5,79 psykiatriske sykeplei
ere per 10 000 innbyggere i Gran kommune. Tilsva
rende gjennomsnittstall for hele Norge var på 24,37
i 2 019.

Gran har 144,14 jordmødre per 10 000 fødte barn,
mot et nasjonalt gjennomsnitt på 132,05 jordmødre
per 10 000 fødte.

Fra og med Kommunebarometeret 2019 måler vi også
antall opphold på sykehus, målt mot innbyggertallet.

Denne statistikken kommer vanligvis fra Helsedirek
toratet, men til årets barometer har vi dessverre ikke
hatt tilgang på dette tallet. Det blir derfor stående
blankt for samtlige kommuner i 2020.

Nasjonalt får 87,57 prosent av barna helseundersø
kelse innen utgangen av 1. skoleår. Til sammenlig
ning var tilsvarende tall for 2018 84,65 prosent. I
Gran fikk 47,86 barn helseundersøkelse innen utgan
gen av 1. skoletrinn, mot 100 prosent året før.

En statistikk som stadig har blitt bedre på nasjonalt
plan de siste årene, er tallene for antall nyfødte som
får hjemmebesøk innen de to første ukene etter fød
selen. I fjor fikk 92 prosent av alle nyfødte i Norge
hjemmebesøk innen 14 dager.

I Gran fikk 90,09 prosent av de nyfødte i kommunen
hjemmebesøk innen to uker i 2019.

Vaksinasjonsgraden for 2 og 9åringene har stor be
tydning for kommunens rangering innenfor helse
sektoren. I kommuneNorge varierte vaksinasjons
graden mellom 55.6% og 99% for 2åringene, og mel
lom 80.6% og 99.3% for 9åringene i 2019. I Gran
er vaksinasjonsgraden henholdsvis 97,7 og 97,4 for 2
og 9åringer.

Totalt sett for helsesektoren kom Gran kommune på
193. plass i årets Kommunebarometer.

Ti beste innen helse

Plass Kommune Poengsum

1 1444 Hornindal 0.323

2 0834 Vinje 0.32

3 1826 Hattfjelldal 0.309

4 1259 Øygarden 0.304

4 1871 Andøy 0.304

4 2017 Kvalsund 0.304

7 0428 Trysil 0.3

8 0619 Ål 0.298

9 0522 Gausdal 0.296

10 2027 Nesseby 0.295
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Kommunebarometeret, Gran kommune Tabeller: Helse

Rangering

2015 2016 2017 2018 2019

HE01 Andel legeårsverk per 10000 innbyggere 224 244 261 272 283

HE02 Andel av fastlegelistene som er åpne 219 125 183 139 254

HE03 Andel av fastlegelistene som mangler lege 1 1 1 1 1

HE04 Andel ledige listeplasser 157 146 161 152 152

HE05 Andel helsesøsterårsverk per 10 000 innbyggere under fem år 133 131 188 139 125

HE06 Årsverk av psykiatriske sykepleiere, per 10 000 innbyggere 236 243 233 226 221

HE07 Årsverk av jordmødre per 10 000 fødte 86 97 85 56 103

HE08 Antall sykehusopphold per 1000 innbyggere 138 236 211 110

HE09 Andel med fullført helseundersøkelse innen 1. skoleår 341 1 370 1 372

HE10 Andel fødte med hjemmebesøk innen 14 dager 346 345 236 336 248

HE11 Vaksine, 2åringer 220 210 140 136 36

HE12 Vaksine, 9åringer 226 176 135 90 78

HE13 Legemiddelbruk 233 245 202 192

HE14 Netto utgifter til forebygging per innbygger over 4 år 48 55

Side 28 av 246 www.kommunalrapport.no

https://www.kommunal-rapport.no


Tabeller: Helse Kommunebarometeret, Gran kommune

Karakter

2015 2016 2017 2018 2019

HE01 Andel legeårsverk per 10000 innbyggere 2.67 2.57 2.41 2.33 2.18

HE02 Andel av fastlegelistene som er åpne 3.02 4.18 3.31 3.88 2.25

HE03 Andel av fastlegelistene som mangler lege 6 6 6 6 6

HE04 Andel ledige listeplasser 2.81 2.9 2.6 2.7 2.76

HE05 Andel helsesøsterårsverk per 10 000 innbyggere under fem år 3.56 3.56 3.12 3.5 3.57

HE06 Årsverk av psykiatriske sykepleiere, per 10 000 innbyggere 1.3 1.37 1.32 1.36 1.43

HE07 Årsverk av jordmødre per 10 000 fødte 2.62 2.4 2.64 3.43 2.43

HE08 Antall sykehusopphold per 1000 innbyggere 3.89 2.96 3.29 4.22

HE09 Andel med fullført helseundersøkelse innen 1. skoleår 2.42 6 1 6 1

HE10 Andel fødte med hjemmebesøk innen 14 dager 2.05 2.17 3.45 1.88 3.3

HE11 Vaksine, 2åringer 3.76 4.1 4.73 4.62 5.57

HE12 Vaksine, 9åringer 3.31 3.93 4.54 5.09 5.09

HE13 Legemiddelbruk 2.99 3.05 3.15 3.15

HE14 Netto utgifter til forebygging per innbygger over 4 år 4.55 4.46
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Kommunebarometeret, Gran kommune Tabeller: Helse

Nøkkeltall

2015 2016 2017 2018 2019

HE01 Andel legeårsverk per 10000 innbyggere 11.4 11.4 11.3 ↓ 11.4 ↑ 11.4

Vekt i sektor: 10.2%, vekt totalt: 0.8% Landssnitt→ 13.04 13.19 13.56 13.84 14.13

HE02 Andel av fastlegelistene som er åpne 53.85 69.23 ↑ 53.85 ↓ 61.54 ↑ 30.77 ↓

Vekt i sektor: 5.2%, vekt totalt: 0.4% Landssnitt→ 56.95 52.93 52.28 49.1 44.16

HE03 Andel av fastlegelistene som mangler lege 0 0 0 0 0

Vekt i sektor: 5.2%, vekt totalt: 0.4% Landssnitt→ 3.6 4.49 3.82 5.02 6.07

HE04 Andel ledige listeplasser 8.17 8.16 ↓ 7.33 ↓ 7.9 ↑ 7.54 ↓

Vekt i sektor: 5.2%, vekt totalt: 0.4% Landssnitt→ 9.7 9.58 9.74 9.45 8.7

HE05 Andel helsesøsterårsverk per 10 000 innbyggere under fem år 94.05 96.77 ↑ 89.35 ↓ 105.59 ↑ 113.67 ↑

Vekt i sektor: 10.2%, vekt totalt: 0.8% Landssnitt→ 85.17 80.57 88.97 96.02 100.81

HE06 Årsverk av psykiatriske sykepleiere, per 10 000 innbyggere 3.87 4.67 ↑ 4.38 ↓ 5.08 ↑ 5.79 ↑

Vekt i sektor: 5.2%, vekt totalt: 0.4% Landssnitt→ 23.55 23.61 24.54 25.27 24.37

HE07 Årsverk av jordmødre per 10 000 fødte 119.4 118.52 ↓ 145.45 ↑ 202.53 ↑ 144.14 ↓

Vekt i sektor: 5.2%, vekt totalt: 0.4% Landssnitt→ 96.93 102.51 118.76 128.75 132.05

HE08 Antall sykehusopphold per 1000 innbyggere 166.24 182.26 ↑ 174.95 ↓ 101.74 ↓

Vekt i sektor: 5.2%, vekt totalt: 0.4% Landssnitt→ 173.86 172.68 170.67 112.03

HE09 Andel med fullført helseundersøkelse innen 1. skoleår 79.21 100 ↑ 57.34 ↓ 100 ↑ 47.86 ↓

Vekt i sektor: 7.7%, vekt totalt: 0.8% Landssnitt→ 91.05 91.28 89.97 84.65 87.57

HE10 Andel fødte med hjemmebesøk innen 14 dager 69.4 75.56 ↑ 90 ↑ 73.42 ↓ 90.09 ↑

Vekt i sektor: 10.2%, vekt totalt: 0.8% Landssnitt→ 89.12 90.22 90.52 91.24 92

HE11 Vaksine, 2åringer 93 94 ↑ 95.6 ↑ 96 ↑ 97.7 ↑

Vekt i sektor: 10.2%, vekt totalt: 0.8% Landssnitt→ 90.9 91.6 92.5 93.89 95.24

HE12 Vaksine, 9åringer 93.3 94.7 ↑ 95.9 ↑ 97 ↑ 97.4 ↑

Vekt i sektor: 10.2%, vekt totalt: 0.8% Landssnitt→ 94.04 94.15 94.47 94.8 95.65

HE13 Legemiddelbruk 6728 6730 ↑ 6727 ↓ 6756 ↑

Vekt i sektor: 5.2%, vekt totalt: 0.4% Landssnitt→ 6580.52 6601.87 6629.73 6670.74

HE14 Netto utgifter til forebygging per innbygger over 4 år 376.47 368.61 ↓

Vekt i sektor: 5.2%, vekt totalt: 0.4% Landssnitt→ 216.83 231.49
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Tabeller: Sosialtjeneste Kommunebarometeret, Gran kommune

Sosialtjeneste

■ Gran kom på 31. plass innenfor denne sektoren i Kommunebarometeret for 2020
■ Sektoren utgjør 7.5% av den totale vekten i barometeret
■ Vi har 11 nøkkeltall for sektoren

For å rangere kommunene i denne sektoren, benyt
ter vi elleve nøkkeltall som måler faktorer som leng
den for sosialhjelp, andelen av unge personer som
mottar sosialstønad, antall personer som har sosial
hjelp som hovedinntekt, hvor mange årsverk kom
munen bruker på økonomisk rådgivning i forhold til
innbyggertall, andelen av søknader om kommunal
bolig som blir innvilget, og andel mottakere med in
dividuell plan.

Sektorens tyngste nøkkeltall er gjennomsnittlig stø
nadslengde for unge mottakere. Dette nøkkeltallet
utgjør 15 prosent av sektoren.

Stønadslengde for eldre mottakere, andel som er på
stønad i over seks måneder og ti måneder, andelen
som har sosialhjelp som hovedinntekt, andelen mot
takere av kvalifiseringsstønad og årsverk til økono
misk rådgivning har alle en vekt på 10 prosent av
sektoren.

Resten av nøkkeltallene har en vekt på mindre enn
10 prosent hver.

Datakildene for denne sektoren er utelukkende ba
sert på SSB.

Nasjonalt er stønadslengden for unge mottakere på
4.01 måneder. I Gran går unge mottakere på sosial
hjelp i 3,1 måneder.

I barometeret regnes kort stønadstid som bra. Det
må være positivt at sosialhjelp er en midlertidig løs
ning på vei mot noe mer permanent.

Blant mottakere over 25 år er stønadstiden nasjonalt
4,68 måneder. For de over 25 år i kommunen er stø
nadstiden 3,8 måneder.

Når vi korrigerer for behovet, mottar 4,08 prosent av
de over 25 år i Gran sosialhjelp. Snittet for Kommune
Norge er 4,51 prosent.

32,53 prosent av dem som går på sosialhjelp i Norge,
mottar den i mer enn 6 måneder, og 16,4 prosent får
stønad i mer enn 10 måneder.

23,16 prosent av dem som går på sosialstønad i Gran
mottar den i minst 6 måneder.

Sosialstønad gis i over 10 måneder til 7,91 prosent av
dem som mottar støtte.

Nasjonalt har 13,55 prosent av de med sosialhjelp
dette som hovedinntekt.

Andelen mottakere i kommunen som har sosialhjelp
som hovedinntekt er 10,45 prosent. I barometeret er
lav verdi positivt.

På landsbasis ble 78,48 prosent av søknadene om
kommunal bolig innfridd i fjor. Andelen har vært gans
ke stabil de siste ti årene.

I Gran ble 66,67 prosent av søknadene om kommunal
bolig innvilget i fjor.

Individuell plan er fortsatt relativt lite brukt i sosial
tjenesten. Målt mot hvor mange som går lenge på
sosialhjelp, er det nasjonalt bare 19,78 prosent som
har en slik plan. I Gran har 4,88 prosent en slik plan.

Gran kom på 31. plass innen denne sektoren.

Ti beste innen sosialtjeneste

Plass Kommune Poengsum

1 1002 Mandal 0.388

2 1017 Songdalen 0.368

3 1037 Kvinesdal 0.35

3 1528 Sykkylven 0.35

3 1903 Harstad 0.35

6 5034 Meråker 0.344

7 1112 Lund 0.342

8 0538 Nordre Land 0.333

9 0829 Kviteseid 0.327

10 1525 Stranda 0.326
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Kommunebarometeret, Gran kommune Tabeller: Sosialtjeneste

Rangering

2015 2016 2017 2018 2019

SOS01 Snitt stønadslengde i antall måneder for mottakere av sosialhjelp, 1824 år 174 88 68 109 76

SOS02 Snitt stønadslengde i antall måneder for mottakere av sosialhjelp, 2566 år 201 159 152 114 86

SOS03 Andel 1824 på sosialhjelp, korrigert 281 256 275 218 232

SOS04 Andel 2566 på sosialhjelp, korrigert 173 175 145 148 139

SOS05 Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer 169 141 133 114 80

SOS06 Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 10 måneder eller mer 140 171 61 88 37

SOS07 Andel av mottakerne som har sosialhjelp som hovedinntektskilde 30 46 63 137 111

SOS08 Mottakere av kvalifiseringsstønad, andel av dem som går over 6 mnd på
sosialhjelp

91 31 70 67 47

SOS09 Årsverk til økonomisk rådgivning per 1000 langtidsmottakere av stønad 137 127 124 119 87

SOS10 Andel søknader om kommunal bolig som blir innvilget 148 107 97 152 271

SOS11 Mottakere med individuell plan, målt mot mottakere som går mer enn 6
måneder på stønad 25

140 123 173 101 135

25Nøkkeltallet er foreløpig ikke klart, men vil bli publisert så snart dataene foreligger.
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Tabeller: Sosialtjeneste Kommunebarometeret, Gran kommune

Karakter

2015 2016 2017 2018 2019

SOS01 Snitt stønadslengde i antall måneder for mottakere av sosialhjelp, 1824 år 3.74 4.68 5.07 4.4 4.79

SOS02 Snitt stønadslengde i antall måneder for mottakere av sosialhjelp, 2566 år 3.54 3.78 3.87 4.24 4.81

SOS03 Andel 1824 på sosialhjelp, korrigert 2.14 2.65 2.31 3.42 3.4

SOS04 Andel 2566 på sosialhjelp, korrigert 4.01 3.77 3.93 3.94 3.95

SOS05 Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer 3.88 4.24 4.09 4.44 4.96

SOS06 Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 10 måneder eller mer 4.39 4.05 4.42 4.64 5.05

SOS07 Andel av mottakerne som har sosialhjelp som hovedinntektskilde 4.87 4.91 4.77 4.02 4.15

SOS08 Mottakere av kvalifiseringsstønad, andel av dem som går over 6 mnd på
sosialhjelp

3.1 4.41 3.3 3.37 3.85

SOS09 Årsverk til økonomisk rådgivning per 1000 langtidsmottakere av stønad 2.57 2.37 2.68 3 3.15

SOS10 Andel søknader om kommunal bolig som blir innvilget 4.33 5.1 5.42 4.33 2.58

SOS11 Mottakere med individuell plan, målt mot mottakere som går mer enn 6
måneder på stønad 26

1.24 1.57 1.2 1.77 1.35

26Nøkkeltallet er foreløpig ikke klart, men vil bli publisert så snart dataene foreligger.
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Kommunebarometeret, Gran kommune Tabeller: Sosialtjeneste

Nøkkeltall

2015 2016 2017 2018 2019

SOS01 Snitt stønadslengde i antall måneder for mottakere av sosialhjelp, 1824 år 3.5 3.1 ↓ 2.9 ↓ 3.4 ↑ 3.1 ↓

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 1.1% Landssnitt→ 3.68 3.89 3.92 3.94 4.01

SOS02 Snitt stønadslengde i antall måneder for mottakere av sosialhjelp, 2566 år 4.1 4.1 4.2 ↑ 4.1 ↓ 3.8 ↓

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.8% Landssnitt→ 4.17 4.33 4.5 4.62 4.68

SOS03 Andel 1824 på sosialhjelp, korrigert 12.85 11.33 ↓ 10.08 ↓ 7.71 ↓ 7.22 ↓

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.8% Landssnitt→ 9.57 9.32 7.92 7.43 6.85

SOS04 Andel 2566 på sosialhjelp, korrigert 4.72 5.02 ↑ 4.22 ↓ 4.18 ↓ 4.08 ↓

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.8% Landssnitt→ 5.38 5.4 4.68 4.68 4.51

SOS05 Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer 25.25 23.54 ↓ 26.36 ↑ 25.67 ↓ 23.16 ↓

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.8% Landssnitt→ 27.46 28.28 30.67 31.91 32.53

SOS06 Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 10 måneder eller mer 9.31 11.41 ↑ 9.3 ↓ 9.89 ↑ 7.91 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.4% Landssnitt→ 12.48 12.98 15.04 15.95 16.4

SOS07 Andel av mottakerne som har sosialhjelp som hovedinntektskilde 6.37 6.8 ↑ 7.75 ↑ 10.43 ↑ 10.45 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.8% Landssnitt→ 12.33 11.86 11.81 12.52 13.55

SOS08 Mottakere av kvalifiseringsstønad, andel av dem som går over 6 mnd på
sosialhjelp

19.42 31.96 ↑ 17.65 ↓ 19.79 ↑ 26.83 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.8% Landssnitt→ 17.31 15.48 18.51 14.86 16.87

SOS09 Årsverk til økonomisk rådgivning per 1000 langtidsmottakere av stønad 19.42 20.62 ↑ 19.61 ↓ 20.83 ↑ 24.39 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.8% Landssnitt→ 25.75 32.07 25.45 23.22 25.35

SOS10 Andel søknader om kommunal bolig som blir innvilget 83.67 91.38 ↑ 94.64 ↑ 85.37 ↓ 66.67 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.4% Landssnitt→ 74.16 74.94 76.15 77.27 78.48

SOS11 Mottakere med individuell plan, målt mot mottakere som går mer enn 6
måneder på stønad 27

4.85 7.22 ↑ 3.92 ↓ 8.33 ↑ 4.88 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.4% Landssnitt→ 14.83 13.58 22.93 21.33 19.78

27Nøkkeltallet er foreløpig ikke klart, men vil bli publisert så snart dataene foreligger.
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Tabeller: Kultur Kommunebarometeret, Gran kommune

Kultur

■ Gran kom på 160. plass innenfor denne sektoren i Kommunebarometeret for 2020
■ Sektoren utgjør 2.5% av den totale vekten i barometeret
■ Vi har 11 nøkkeltall for sektoren

Her benytter vi elleve nøkkeltall som måler kommu
nene ut ifra bibliotektilbudet, aktivitetstilbud til barn
og unge, ressurser kommunen bruker på idrettsan
legg, kinotjenestene, antall kulturarbeidere, tilbud i
musikk og kulturskole og fritidssenter og hvordan
kommunen stimulerer frivilligheten.

De tre tyngste nøkkeltallene i kultursektoren er net
to driftsutgifter til aktivitetstilbud for barn og unge,
netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg per inn
bygger og antall ansatte kulturarbeidere i kommu
nen. Til sammen har disse tre nøkkeltallene en vekt
på 45 prosent av sektoren.

Datakildene er SSB og kulturindeksen til Telemarks
forsking. For flere av nøkkeltallene er siste tilgjenge
lige data fra 2018.

De nasjonale besøkstallene for bibliotekene er fore
løpig ikke oppdatert for 2019. Snittet i 2018 var på
4.34 besøk per innbygger. Biblioteket i Gran har 6.88
besøk ifølge statistikken.

15.49 av den voksne befolkningen i Norge er aktive
lånere på biblioteket, ifølge Norsk kulturindeks fra
Telemarksforsking. I Gran er 21.8 av de voksne re
gistrert som aktive lånere.

Bibliotekene har de siste årene hatt stadig mindre
utlån. Tallene for 2019 blir oppdatert i juni.

Justert for lønns og prisvekst brukte norske kom
muner i snitt 1112.53 kroner per innbygger av egne
penger på idrett og idrettsanlegg i fjor. Netto utgif
ter til idrett og anlegg i er 902.16 kroner per innbyg
ger.

Telemarksforsking setter sammen oversikt over hvor

mange kulturarbeidere det er i kommunene, både i
privat og offentlig regi. I Gran er sysselsettingen in
nen kultur 11.65 målt mot folketallet. I Gran har 11.33
kulturarbeidere.

Nasjonalt går 22.72 prosent av de mellom 6 og 15 år
nå på kultur og musikkskole. I kommunene hvor til
budet er mest populært, er det over sju ganger så
mange som går på kulturskolen, som i de kommu
nene med færrest elever. Andelen av barn fra kom
munen som faktisk går på musikk og kulturskole er
13.13, ifølge tallene.

Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking viser hvor
mange timer hver enkelt elev i kulturskolen får. I Gran
får elevene 15.92 antall timer med undervisning.

Gran kom på 160. plass innen denne sektoren.

Ti beste innen kultur

Plass Kommune Poengsum

1 0941 Bykle 0.135

2 1151 Utsira 0.133

3 0833 Tokke 0.119

4 0542 NordAurdal 0.11

5 0831 Fyresdal 0.109

5 1940 Kåfjord 0.109

7 0938 Bygland 0.108

7 0940 Valle 0.108

9 1232 Eidfjord 0.106

9 2022 Lebesby 0.106
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Kommunebarometeret, Gran kommune Tabeller: Kultur

Rangering

2015 2016 2017 2018 2019

KUL01 Besøk i folkebibliotek per innbygger 26 28 50 65 49

KUL02 Andel av voksne som er aktive lånere på biblioteket 1 1

KUL03 Utlån per innbygger 76 68 69 71 64

KUL04 Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud for barn og unge 270 227 297 306 201

KUL05 Netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg per innbygger 112 182 235 294 294

KUL06 Kinobesøk per innbygger 158 161 167 158 76

KUL07 Ansatte kulturarbeidere i kommunen (fra Norsk Kulturindeks,
Telemarksforsking), per innbygger

118 118 118 126 126

KUL08 Andel av elevene som går på kommunens musikk og kulturskole 284 283 289 335 288

KUL09 Antall timer i kulturskolen, per elev 77 77 78 86 86

KUL10 Antall besøk i året, per innbygger 620 år 238 252 244 223 229

KUL11 Andel av kulturutgiftene som er overført til frivillige 28 49 87 187 91
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Tabeller: Kultur Kommunebarometeret, Gran kommune

Karakter

2015 2016 2017 2018 2019

KUL01 Besøk i folkebibliotek per innbygger 5.49 5.36 4.85 4.06 4.63

KUL02 Andel av voksne som er aktive lånere på biblioteket 5.66 5.21

KUL03 Utlån per innbygger 4.25 4.25 4.12 4.05 4.05

KUL04 Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud for barn og unge 2.14 2.73 2 1.94 2.91

KUL05 Netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg per innbygger 3.72 3.18 2.73 2.26 2.13

KUL06 Kinobesøk per innbygger 2.26 2.08 2.09 1.95 2.65

KUL07 Ansatte kulturarbeidere i kommunen (fra Norsk Kulturindeks,
Telemarksforsking), per innbygger

3.39 3.39 3.39 3.42 3.42

KUL08 Andel av elevene som går på kommunens musikk og kulturskole 2.13 1.81 1.99 1.61 1.93

KUL09 Antall timer i kulturskolen, per elev 3.13 3.13 3.13 3.16 3.16

KUL10 Antall besøk i året, per innbygger 620 år 1.08 1.08 1.08 1.32 1.3

KUL11 Andel av kulturutgiftene som er overført til frivillige 5.54 4.66 4.02 3.18 4.09
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Kommunebarometeret, Gran kommune Tabeller: Kultur

Nøkkeltall

2015 2016 2017 2018 2019

KUL01 Besøk i folkebibliotek per innbygger 8.06 7.99 ↓ 6.8 ↓ 5.5 ↓ 6.88 ↑

Vekt i sektor: 7.5%, vekt totalt: 0.2% Landssnitt→ 4.09 4.24 4.23 4.34 4.42

KUL02 Andel av voksne som er aktive lånere på biblioteket 22.47 21.8 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Landssnitt→ 14.09 15.49

KUL03 Utlån per innbygger 5.89 4.68 ↓ 4.32 ↓ 3.97 ↓ 4.02 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Landssnitt→ 4.51 3.52 3.38 3.23 3.21

KUL04 Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud for barn og unge 516.27 745.54 ↑ 454.7 ↓ 419.1 ↓ 902.16 ↑

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 0.4% Landssnitt→ 1058.43 1025.27 1030.58 1053.77 1112.53

KUL05 Netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg per innbygger 692 579.19 ↓ 530.75 ↓ 448 ↓ 468.19 ↑

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 0.4% Landssnitt→ 609.08 644.33 704.86 781.07 872.84

KUL06 Kinobesøk per innbygger 0.76 0.77 ↑ 0.63 ↓ 0.58 ↓ 0.84 ↑

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.1% Landssnitt→ 1.47 1.66 1.39 1.42 1.26

KUL07 Ansatte kulturarbeidere i kommunen (fra Norsk Kulturindeks,
Telemarksforsking), per innbygger

11.33 11.33 11.33 11.33 11.33

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 0.4% Landssnitt→ 11.71 11.73 11.71 11.63 11.65

KUL08 Andel av elevene som går på kommunens musikk og kulturskole 15.62 13.18 ↓ 14.34 ↑ 11.19 ↓ 13.13 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.3% Landssnitt→ 24.18 24.07 23.09 23.02 22.72

KUL09 Antall timer i kulturskolen, per elev 15.92 15.92 15.92 15.92 15.92

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Landssnitt→ 17.39 17.51 17.41 16.94 16.97

KUL10 Antall besøk i året, per innbygger 620 år 109 108 ↓ 100 ↓ 217 ↑ 218 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.3% Landssnitt→ 811.14 682.64 730.77 792.58 918.73

KUL11 Andel av kulturutgiftene som er overført til frivillige 25.26 18.84 ↓ 15.75 ↓ 10.93 ↓ 14.74 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.3% Landssnitt→ 12.66 12.23 12.48 12.21 11.57
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Tabeller: Miljø Kommunebarometeret, Gran kommune

Miljø

■ Gran kom på 56. plass innenfor denne sektoren i Kommunebarometeret for 2020
■ Sektoren utgjør 2.5% av den totale vekten i barometeret
■ Vi har 11 nøkkeltall for sektoren

Miljø er en “lett” sektor med en vekt på totalt 2,5 pro
sent i Kommunebarometeret. I denne sektoren be
nytter vi elleve nøkkeltall som rangerer kommune
ne ut fra energikostnader, samlet areal på formåls
byggene per innbygger, total mengde avfall per inn
bygger, mengde avfall levert til gjenvinning, vannfor
bruk per innbygger, hvor mye ressurser kommunen
legger i rekreasjon, hvor mye jordbruksareal kom
munen har omdisponert det siste året og hvor store
utslipp kommunen har av klimagasser.

I miljøsektoren har alle nøkkeltall en vekt på 10 pro
sent, med unntak av to av klimagassnøkkeltallene
som begge har en vekt på 5 prosent.

Datakildene våre for miljøsektoren er SSB og miljø
status.no.

Sektoren ble en del endret i fjorårets utgave av Kom
munebarometeret. Statistikk om utslipp av klimagas
ser er hentet inn, og sektoren har nå et mer helhetlig
preg av å ha nøkkeltall som retter oppmerksomheten
mot bruk av naturressurser og miljø.

Korrigert for lønns og prisvekst var kommunenes
energikostnader nasjonalt på 153.1 kroner per kvad
ratmeter i snitt.

Energikostnadene for bygg i Gran er på 103 kroner
per kvadratmeter, ifølge SSB. Statistikken for for
målsbygg inkluderer de sentrale byggene (rådhus,
skoler, sykehjem osv.). Nasjonalt utgjør arealet i snitt
6.76 kvadratmeter per innbygger. Arealet er omtrent
uendret. Dette er typisk en indikator hvor store kom
muner kommer bedre ut enn små.

I Gran er tallet 6.25 kvadratmeter bygg målt mot inn
byggertallet. Gjennomsnittet er betydelig påvirket av
de største kommunene.

Energibruk per bruker av kommunale bygg var et
nytt nøkkeltall i barometeret i fjor. Statistisk sentral
byrå publiserer tallet, basert på et teoretisk antall
brukere. Nøkkeltallet bør kunne si noe om energi
bruken er høy eller lav, men det vil være usikkerhet
knyttet til statistikken.

Et viktig ressursspørsmål er hvor mye søppel som
produseres. Søppelmengden er korrigert for antal
let fritidsboliger som er registrert i kommunen, ba
sert på nasjonale tall for bruk av fritidsbolig og antall
personer per husstand. Dermed vil store hyttekom
muner komme noe bedre ut i statistikken enn tidli
gere.

De beste kommunene her ligger på godt over 66.7
prosent, de dårligste på ned mot 0 prosent. En gans
ke stor andel av avfallet i kommunen går til material
gjenvinning eller biologisk behandling.

Andelen av dyrket og dyrkbar jord som er omdispo
nert de siste årene, kan indikere presset på arealer i
kommunen. I Gran er 0.38 dekar jordbruksareal om
disponert de siste årene, ifølge statistikken.

I fjorårets kommunebarometer introduserte vi tre nøk
keltall for utslipp av klimagasser. Tallene viser at ut
slippene i alle tre kategorier har gått tydelig tilbake
de siste årene. Gran slipper ut 5840.1 kilo klimagas
ser per innbygger (målt i CO2ekvivalenter).

Nasjonalt ligger gjennomsnittet på 12564.36 kilo per
innbygger.

Gran kom på 56. plass innen denne sektoren.

Ti beste innen miljø

Plass Kommune Poengsum

1 0602 Drammen 0.121

1 1121 Time 0.121

3 1122 Gjesdal 0.12

4 0219 Bærum 0.117

5 0119 Marker 0.115

5 0230 Lørenskog 0.115

5 0904 Grimstad 0.115

5 1102 Sandnes 0.115

9 1101 Eigersund 0.114

10 0216 Nesodden 0.112

www.kommunalrapport.no Side 39 av 246

https://www.kommunal-rapport.no


Kommunebarometeret, Gran kommune Tabeller: Miljø

Rangering

2015 2016 2017 2018 2019

MIL01 Energikostnader per kvm bygg 1 142 1 1 37

MIL02 Formålsbygg, areal per innbygger 160 86 168 166 169

MIL03 Energibruk per bruker, kommunale bygg 98 1 119 110 166

MIL04 Avfall per innbygger i kilo, korrigert for antall fritidsboliger 45 73 82 73 92

MIL05 Andel husholdningsavfall levert til gjenvinning og biogassproduksjon 177 118 160 191 115

MIL06 Vannforbruk per tilknyttet innbygger (m3) 34 48 110 20 19

MIL07 Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder, per innbygger 189 192 235 195 238

MIL08 Jordbruksareal omdisponert siste fire år, per 1.000 dekar 35 60

MIL09 Utslipp av klimagasser per innbygger i CO2ekvivalenter  alle utslipp 28 45 20 57 80 54

MIL10 Utslipp av klimagasser per innbygger i CO2ekvivalenter, oppvarming 37 57 82 77

MIL11 Utslipp av klimagasser per innbygger i CO2ekvivalenter, avfall 24 20 19 20

28Nøkkeltallet kommer senere
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Tabeller: Miljø Kommunebarometeret, Gran kommune

Karakter

2015 2016 2017 2018 2019

MIL01 Energikostnader per kvm bygg 6 4.95 6 6 4.83

MIL02 Formålsbygg, areal per innbygger 4.16 4.23 4.17 4.11 3.82

MIL03 Energibruk per bruker, kommunale bygg 4.3 6 4.5 4.4 3.98

MIL04 Avfall per innbygger i kilo, korrigert for antall fritidsboliger 4.43 4.48 4.52 4.49 4.6

MIL05 Andel husholdningsavfall levert til gjenvinning og biogassproduksjon 3.88 4.74 3.89 3.76 4.33

MIL06 Vannforbruk per tilknyttet innbygger (m3) 4.38 4.28 4.06 4.75 4.64

MIL07 Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder, per innbygger 2.56 2.41 2.18 2.56 2.04

MIL08 Jordbruksareal omdisponert siste fire år, per 1.000 dekar 4.22 4.42

MIL09 Utslipp av klimagasser per innbygger i CO2ekvivalenter  alle utslipp 29 3.97 3.93 4 4.06 4.01

MIL10 Utslipp av klimagasser per innbygger i CO2ekvivalenter, oppvarming 3.99 4.07 4.27 4.04

MIL11 Utslipp av klimagasser per innbygger i CO2ekvivalenter, avfall 3.8 3.8 3.86 3.83

29Nøkkeltallet kommer senere
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Kommunebarometeret, Gran kommune Tabeller: Miljø

Nøkkeltall

2015 2016 2017 2018 2019

MIL01 Energikostnader per kvm bygg 88.99 99.61 ↑ 101.05 ↑ 98.25 ↓ 103 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.3% Landssnitt→ 161.76 123.36 147.08 223.65 153.1

MIL02 Formålsbygg, areal per innbygger 5.47 5.31 ↓ 5.51 ↑ 5.7 ↑ 6.25 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.3% Landssnitt→ 6.64 6.63 6.66 6.71 6.76

MIL03 Energibruk per bruker, kommunale bygg 255 248 ↓ 238 ↓ 248 ↑ 299 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.3% Landssnitt→ 350.02 463.33 372.18 357.52 359.69

MIL04 Avfall per innbygger i kilo, korrigert for antall fritidsboliger 37.14 38.23 ↑ 37.15 ↓ 35.37 ↓ 33.84 ↓

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.3% Landssnitt→ 131.2 128.67 123.7 123.83 126.07

MIL05 Andel husholdningsavfall levert til gjenvinning og biogassproduksjon 38.9 43.7 ↑ 39.9 ↓ 40.1 ↑ 43.6 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.3% Landssnitt→ 36.58 36.74 37.57 38.51 38.89

MIL06 Vannforbruk per tilknyttet innbygger (m3) 57.36 62.94 ↑ 66.51 ↑ 49.85 ↓ 50.14 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.3% Landssnitt→ 91.66 83.46 81.56 81.99 81.9

MIL07 Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder, per innbygger 109.43 108.63 ↓ 102.25 ↓ 143.55 ↑ 102.77 ↓

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.3% Landssnitt→ 153.93 167.29 176.16 196.85 210.18

MIL08 Jordbruksareal omdisponert siste fire år, per 1.000 dekar 0.51 0.38 ↓

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.3% Landssnitt→ 1.87 1.69

MIL09 Utslipp av klimagasser per innbygger i CO2ekvivalenter  alle utslipp 30 6404.17 6683.94 ↑ 6219.68 ↓ 5663.15 ↓ 5840.1 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.3% Landssnitt→ 12550.79 12789.06 12851.4 12356.36 12564.36

MIL10 Utslipp av klimagasser per innbygger i CO2ekvivalenter, oppvarming 149.65 148.01 ↓ 122.64 ↓ 125.9 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Landssnitt→ 212.91 221.29 203.02 176.94

MIL11 Utslipp av klimagasser per innbygger i CO2ekvivalenter, avfall 27.3 29.23 ↑ 29.41 ↑ 30.41 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Landssnitt→ 58.31 59.48 54.52 55.52

30Nøkkeltallet kommer senere
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Tabeller: Saksbehandling Kommunebarometeret, Gran kommune

Saksbehandling

■ Gran kom på 65. plass innenfor denne sektoren i Kommunebarometeret for 2020
■ Sektoren utgjør 2.5% av den totale vekten i barometeret
■ Vi har 8 nøkkeltall for sektoren

Sektoren har en total vekt på 2,5 prosent av Kom
munebarometeret, og den består av åtte nøkkeltall
som rangerer kommunene etter andel byggesaker
med fristbrudd, andel byggesaker som blir behand
let innen gitte tidsfrister, antall gjennomførte bygge
tilsyn, størrelse på saksbehandlingsgebyr for enebo
lig og privat reguleringsplan, og andel byggesaker
innvilget med dispensasjoner.

Det tyngste nøkkeltallet er andel fristbrudd som har
en vekt på 20 prosent av sektoren, og nøkkeltallene
for saksbehandlingstid, tilsyn, og gebyr har alle en
vekt på 15 prosent hver.

Datakildene for denne sektoren er utelukkende SSB.

Andel saker med fristbrudd har gått litt ned de siste
par årene, og i fjor var andelen på 0 for Kommune
Norge. De nyeste dataene som er brukt i Kommune
barometeret viser at kommunen brøt fristene i 0 pro
sent av sakene.

Antall faktiske tilsyn målt mot antall byggesaker viser
fortsatt store variasjoner mellom kommunene, og en
god del som ikke rapporterer. På grunn av endrin
ger hos SSB var kildegrunnlaget i fjor nytt, dermed
er de tidligere tallene i Kommunebarometeret ikke
sammenlignbare. For Gran har av byggesakene hatt
faktisk tilsyn.

Nasjonalt varierer gebyret for å saksbehandle en ene
bolig voldsomt. Noen kommuner oppgir at de ikke
krever gebyr i det hele tatt, mens de dyreste kom
munene ligger på en kostnad på rundt 43300 kro
ner eller mer. Forbrukerrådet har sommeren 2018
advart SSB mot å slutte å samle inn dette nøkkeltal
let. «Gjennomgangen Forbrukerrådet fikk gjort i 2017
viser at gebyrforskjellene er enorme og at forskjelle

ne mellom kommunene blir større. I tillegg øker fle
re av gebyrene radikalt uten åpenbar grunn», påpe
ker rådet i et brev til byrået. Saksbehandlingsgeby
ret for enebolig er i Gran på 19550 kroner, og snittet
i KommuneNorge er på 15128.47. SSB har ikke opp
daterte tall for dette for 2019.

Andelen byggesøknader i områder med restriksjo
ner som har blitt innvilget har vært høy de siste åre
ne. Vi har ikke fått oppdaterte tall fra SSB for dette i
2019.

Gebyrene for privat forslag til reguleringsplan har grad
vis økt de siste årene, og avstanden mellom de ri
meligste og de dyreste kommunene øker. I Gran må
man betale 75000 kroner i gebyr for privat forslag
til reguleringsplan. Nasjonalt er gjennomsnittstallet
73282.58 kroner.

Gran kom på 65. plass innen denne sektoren.

Ti beste innen saksbehandling

Plass Kommune Poengsum

1 0513 Skjåk 0.124

2 1046 Sirdal 0.122

3 1151 Utsira 0.121

4 0622 Krødsherad 0.12

5 1145 Bokn 0.119

6 1943 Kvænangen 0.117

7 0439 Folldal 0.115

8 0830 Nissedal 0.113

8 1114 Bjerkreim 0.113

8 1511 Vanylven 0.113

www.kommunalrapport.no Side 43 av 246

https://www.kommunal-rapport.no


Kommunebarometeret, Gran kommune Tabeller: Saksbehandling

Rangering

2015 2016 2017 2018 2019

SAK01 Andel byggesøknader der kommunen har overskredet lovpålagt
saksbehandlingstid

1 1

SAK02 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 3 ukers frist 198 211 95 1

SAK03 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 12 ukers frist 263 120 47

SAK04 Andel av vedtatte byggesaker med faktisk tilsyn 18 41 158 173

SAK05 Saksbehandlingsgebyr for enebolig 283 292 297 296 297

SAK06 Andel av byggesøknader innvilget ved dispensasjon fra plan 288 1

SAK07 Andel byggesøknader innvilget i områder med restriksjoner 206 1

SAK08 Gebyr for privat forslag til reguleringsplan 131 103 138 136 81
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Tabeller: Saksbehandling Kommunebarometeret, Gran kommune

Karakter

2015 2016 2017 2018 2019

SAK01 Andel byggesøknader der kommunen har overskredet lovpålagt
saksbehandlingstid

6 6

SAK02 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 3 ukers frist 3.26 3.53 4.64 6

SAK03 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 12 ukers frist 2.96 4.24 4.86

SAK04 Andel av vedtatte byggesaker med faktisk tilsyn 4.29 4.27 3.79 4.11

SAK05 Saksbehandlingsgebyr for enebolig 2.59 2.61 2.17 2.28 2.36

SAK06 Andel av byggesøknader innvilget ved dispensasjon fra plan 1 6

SAK07 Andel byggesøknader innvilget i områder med restriksjoner 1 6

SAK08 Gebyr for privat forslag til reguleringsplan 3.87 3.73 3.61 3.6 3.5
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Kommunebarometeret, Gran kommune Tabeller: Saksbehandling

Nøkkeltall

2015 2016 2017 2018 2019

SAK01 Andel byggesøknader der kommunen har overskredet lovpålagt
saksbehandlingstid

0 0

Vekt i sektor: 20%, vekt totalt: 0.5% Landssnitt→ 0 0

SAK02 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 3 ukers frist 17 16 ↓ 13 ↓ 5 ↓

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 0.4% Landssnitt→ 15.98 16.17 20.37 17.9

SAK03 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 12 ukers frist 38 25 ↓ 16 ↓

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 0.4% Landssnitt→ 35.94 32.91 37.61 37.27

SAK04 Andel av vedtatte byggesaker med faktisk tilsyn 1.54 2.05 ↑ 7.1 ↑ 4.44 ↓

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 0.4% Landssnitt→ 11.39 9.4 9.58 6.26

SAK05 Saksbehandlingsgebyr for enebolig 15300 15700 ↑ 18550 ↑ 18550 19550 ↑

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 0.4% Landssnitt→ 12263.58 12763.74 13865.58 14297.44 15128.47

SAK06 Andel av byggesøknader innvilget ved dispensasjon fra plan 100 8.62 ↓

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.3% Landssnitt→ 44.97 52.01 53.06

SAK07 Andel byggesøknader innvilget i områder med restriksjoner 100 8.62 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Landssnitt→ 76.25 88.94 89.75

SAK08 Gebyr for privat forslag til reguleringsplan 42000 50000 ↑ 60000 ↑ 65000 ↑ 75000 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Landssnitt→ 59202.89 61425.92 65156.76 68779.79 73282.58
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Tabeller: Vann, avløp og renovasjon Kommunebarometeret, Gran kommune

Vann, avløp og renovasjon

■ Gran kom på 51. plass innenfor denne sektoren i Kommunebarometeret for 2020
■ Sektoren utgjør 2.5% av den totale vekten i barometeret
■ Vi har 14 nøkkeltall for sektoren

Sektoren for vann og avløp har en vekt på 2,5 prosent
i Kommunebarometeret, og er således en lett sektor.
Vi rangerer kommunene ut i fra 14 forskjellige nøk
keltall som måler kommunene ut i fra årsgebyr for
vann, avløp og renovasjon, renseanlegg som oppfyl
ler alle rensekrav, vannkvalitet, antall brudd i vann
leveransene, alder på vannlednings og spillvanns
nettet, hvor store vannlekkasjene er, antall stopp i
kloakken, og antall oversvømte kjellere der kommu
nen har erkjent ansvar.

De viktigste nøkkeltallene i VAsektoren er andel inn
byggere som er tilknyttet renseanlegg som oppfyller
alle rensekrav. Dette nøkkeltallet har en vekt på 20
prosent av sektoren, og årsgebyr på vann, avløp og
renovasjon har en vekt på 15 prosent.

Datakildene våre for denne sektoren er fra SSB.

Gebyrene skal i utgangspunktet være så lave som
praktisk mulig. Samtidig er det viktig å se helheten.
Det sentrale er om det er sammenheng mellom ge
byrene og den anslåtte kvaliteten. Vann, avløp, re
novasjon og feiing er inkludert. Summene er justert
for den generelle lønns og prisveksten i kommune
sektoren, og vises dermed i faste 2019kroner. Ge
byrene er nasjonalt i snitt på 11119.76 kroner. Geby
rene for vann, avløp, renovasjon og feiing i Gran er
på 10838 kroner. Lave gebyrer er positivt så sant det
ikke betyr at anleggene er utdaterte og dårlig vedli
keholdt.

I Norge er 97.88 prosent av innbyggere tilknyttet kom
munale vannverk har tilfredsstillende kvalitet på van
net. For Gran er denne andelen på 100 prosent.

De fire nøkkeltallene for vannkvalitet i barometeret
bidrar særlig til å identifisere kommuner hvor dette
ikke er tilfellet. Det er først og fremst pHverdier som
er et problem i en del kommuner.

Lekkasje fra vannledningsnettet er et problem i man
ge kommuner, hvor en stor del av vannet rett og slett
forsvinner. Det er dårlig utnyttelse av ressursene, og

her er det ingen bedring å spore over tid. I snitt for
svinner fortsatt 26.91 prosent av vannet på veien. I
de dårligste kommunene er lekkasjen på rundt eller
over 67.9 prosent. Ifølge statistikken lekker det 39.8
prosent fra ledningsnettet i kommunen. I de beste
kommunene er lekkasjeandelen rundt 1 prosent.

Fornyingen av vannledningsnettet har de tre siste
årene vært ganske god. I tillegg til fornyelsestakten
for vann og avløpsnett, har vi i år også med gjen
nomsnittlig alder for ledningsnettet. Vannlednings
nettet i KommuneNorge som har en kjent alder, er i
snitt 31.87 år gammelt. I Gran er snittet 32 år.

Heller ikke spillvannsnettet skiftes ut raskt nok på
nasjonalt nivå. Andelen av spillvannsnettet som er
fornyet siste tre år er nå 0.57 prosent. Utskifting av
spillvannsnettet i Gran er på 0.62 de tre siste årene,
ifølge statistikken.

I snitt er spillvannsnettet i kommunen som har en
kjent alder, på 27 år. Snittet for KommuneNorge er
32.49 år.

Gran kom på 51. plass innen denne sektoren.

Ti beste innen vann, avløp og renovasjon

Plass Kommune Poengsum

1 0834 Vinje 0.136

2 1502 Molde 0.134

3 5021 Oppdal 0.131

4 0427 Elverum 0.129

5 1046 Sirdal 0.127

5 5001 Trondheim 0.127

7 0105 Sarpsborg 0.124

7 0919 Froland 0.124

7 1841 Fauske 0.124

10 1002 Mandal 0.123
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Kommunebarometeret, Gran kommune Tabeller: Vann, avløp og renovasjon

Rangering

2015 2016 2017 2018 2019

VA01 Årsgebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing 31 144 144 153 189

VA02 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende
e.coliprøveresultater

368 1 1 1 1

VA03 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende
IEprøveresultater

1 1 1 1 1

VA04 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende farge 1 373 383 378 366

VA05 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende pHverdi 1 298 1 1 1

VA06 Brudd i vannleveransen, snitt timer per år per innbygger 138 132 123 118 120

VA07 Andel av vannet som går tapt på grunn av lekkasjer 333 305 311 298 247

VA08 Andel fornyet vannledningsnett siste tre år 152 127 144 155 97

VA09 Beregnet gjennomsnittsalder for det kommunale vannledningsnett med kjent
alder

104 203 214 110 105

VA10 Andel fornyet spillvannsnett siste tre år, avløp 121 122 116 96 105

VA11 Alder på spillvannsnettet 61 62 62 144 130

VA12 Andel innbyggere som er tilknyttet anlegg som overholder alle rensekrav 63 66 102 53 84

VA13 Antall stopp i kloakken per 100 km spillvannsnett 164 124 147 94 1

VA14 Oversvømmelser per 10000 innbygger 194 1 208 224 1

31I tidligere utgaver av Kommunebarometeret regnet vi oss bakover fra sist innrapporterte (inneværende) år ved beregning av gebyr
nivåer. Dette er nå endret slik at beløpene harmonerer tidsmessig med året i kolonnetitlene.
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Tabeller: Vann, avløp og renovasjon Kommunebarometeret, Gran kommune

Karakter

2015 2016 2017 2018 2019

VA01 Årsgebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing 32 3.99 4.03 3.98 3.7

VA02 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende
e.coliprøveresultater

4.58 6 6 6 6

VA03 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende
IEprøveresultater

6 6 6 6 6

VA04 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende farge 6 1 1 1 1

VA05 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende pHverdi 6 5.7 6 6 6

VA06 Brudd i vannleveransen, snitt timer per år per innbygger 3.54 3.54 3.7 4.39 4.49

VA07 Andel av vannet som går tapt på grunn av lekkasjer 1.71 1.79 1.83 1.8 1.95

VA08 Andel fornyet vannledningsnett siste tre år 2.11 2.39 2.1 2.67 2.79

VA09 Beregnet gjennomsnittsalder for det kommunale vannledningsnett med kjent
alder

3.62 3.46 3.35 3.58 3.47

VA10 Andel fornyet spillvannsnett siste tre år, avløp 2.21 2.17 2.09 2.95 3.36

VA11 Alder på spillvannsnettet 4.42 4.26 4.26 4.12 4.17

VA12 Andel innbyggere som er tilknyttet anlegg som overholder alle rensekrav 5.09 4.73 4.41 4.81 4.61

VA13 Antall stopp i kloakken per 100 km spillvannsnett 3.72 4.09 3.84 4.24 6

VA14 Oversvømmelser per 10000 innbygger 4.34 6 4.34 3.59 6

32I tidligere utgaver av Kommunebarometeret regnet vi oss bakover fra sist innrapporterte (inneværende) år ved beregning av gebyr
nivåer. Dette er nå endret slik at beløpene harmonerer tidsmessig med året i kolonnetitlene.
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Kommunebarometeret, Gran kommune Tabeller: Vann, avløp og renovasjon

Nøkkeltall

2015 2016 2017 2018 2019

VA01 Årsgebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing 33 10237.45 10123.89 ↓ 10170.64 ↑ 10838 ↑

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 0.4% Landssnitt→ 11035.19 10995.44 10956.79 11119.76

VA02 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende
e.coliprøveresultater

98.91 100 ↑ 100 100 100

Vekt i sektor: 7.5%, vekt totalt: 0.2% Landssnitt→ 98.17 97.2 96.32 96.66 98.5

VA03 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende
IEprøveresultater

100 100 100 100 100

Vekt i sektor: 7.5%, vekt totalt: 0.2% Landssnitt→ 97.82 97.92 98.39 98.16 97.88

VA04 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende farge 100 51.2 ↓ 51.03 ↓ 58.2 ↑ 58.2

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Landssnitt→ 96.93 97.37 97.46 97.91 97.45

VA05 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende pHverdi 100 99.2 ↓ 100 ↑ 100 100

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Landssnitt→ 94.13 93.53 93.26 93.55 91.61

VA06 Brudd i vannleveransen, snitt timer per år per innbygger 1.04 0.81 ↓ 0.57 ↓ 0.03 ↓ 0.03

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Landssnitt→ 0.85 0.66 0.76 0.8 0.98

VA07 Andel av vannet som går tapt på grunn av lekkasjer 39.6 39.7 ↑ 39.8 ↑ 39.8 39.8

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Landssnitt→ 25.51 26.23 26.3 26.57 26.91

VA08 Andel fornyet vannledningsnett siste tre år 0.4 0.55 ↑ 0.43 ↓ 0.62 ↑ 0.63 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Landssnitt→ 0.69 0.76 0.74 0.71 0.69

VA09 Beregnet gjennomsnittsalder for det kommunale vannledningsnett med kjent
alder

30 31 ↑ 32 ↑ 31 ↓ 32 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Landssnitt→ 30.74 30.85 31.2 31.46 31.87

VA10 Andel fornyet spillvannsnett siste tre år, avløp 0.38 0.39 ↑ 0.37 ↓ 0.56 ↑ 0.62 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Landssnitt→ 0.61 0.69 0.66 0.61 0.57

VA11 Alder på spillvannsnettet 25 26 ↑ 26 27 ↑ 27

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Landssnitt→ 31.85 31.83 31.89 32.07 32.49

VA12 Andel innbyggere som er tilknyttet anlegg som overholder alle rensekrav 98.5 94.5 ↓ 84.28 ↓ 98.98 ↑ 93.42 ↓

Vekt i sektor: 20%, vekt totalt: 0.5% Landssnitt→ 64.28 63.88 63.73 69.5 66.6

VA13 Antall stopp i kloakken per 100 km spillvannsnett 8.88 4.38 ↓ 7.31 ↑ 2.92 ↓ 0 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Landssnitt→ 8.03 8.02 7.74 7.22 7.28

VA14 Oversvømmelser per 10000 innbygger 0.73 0 ↓ 0.73 ↑ 2.18 ↑ 0 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Landssnitt→ 0.96 0.77 0.78 0.91 0.84

33I tidligere utgaver av Kommunebarometeret regnet vi oss bakover fra sist innrapporterte (inneværende) år ved beregning av gebyr
nivåer. Dette er nå endret slik at beløpene harmonerer tidsmessig med året i kolonnetitlene.
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Tabeller: Økonomi Kommunebarometeret, Gran kommune

Økonomi

■ Gran kom på 263. plass innenfor denne sektoren i Kommunebarometeret for 2020
■ Sektoren utgjør 10% av den totale vekten i barometeret
■ Vi har 11 nøkkeltall for sektoren

Økonomisektoren består av elleve nøkkeltall og har
en vekt på ti prosent av Kommunebarometeret. I den
ne sektoren rangerer vi kommunene ut i fra drifts
margin, hvor stort disposjonsfondet til kommunene
er, og hva slags endring de har hatt i dette fondet
det siste året, kommunens gjeldsbyrde, finansutgif
ter, investeringer, lånebyrde, og premieavvik.

De tyngste nøkkeltallene i sektoren er nøkkeltalle
ne for driftsmargin og disposisjonsfond. Samlet har
disse nøkkeltallene en vekt på 50 prosent av sekto
ren.

Datakildene for økonomisektoren er i sin helhet SSB.

Kommunal Rapport korrigerer netto driftsresultat for
å vurdere driftsøkonomien. Nytt i fjor var at en del
kommuner får inntekter fra Havbruksfondet. Denne
utbetalingen er trukket fra, for å gi et bedre bilde av
den langsiktige, løpende driftssituasjonen.

Nasjonalt ble korrigert netto driftsresultat på 0.74
prosent i 2019. For dette nøkkeltallet kan det være
viktigere å se på kommunens eget resultat, enn hvor
dan man klarer seg mot resten av landet. Korrigert
netto driftsresultat var på 1.24 i Gran prosent i fjor.
De beste kommunene i landet leverer et korrigert
driftsresultat på 26.21

Disposisjonsfondet er ikke en fysisk bankkonto, men
en størrelse i regnskapet som har stor betydning for
handlingsrommet i budsjettet. Fondene i kommune
ne samlet er nå på 11.51 prosent av brutto driftsinn
tekter. Gran har 7.38 på disposisjonsfond.

Netto renteeksponert gjeld er en indikator som viser
lavere gjeldsgrad enn netto lånegjeld. Her regnes inn
penger kommunen selv har utestående hos andre,
gjeld som finansieres av selvkostområdene og pen

ger og andre omløpsmidler kommunen selv har plas
sert. For KommuneNorge er renteeksponert gjeld
på 45.75 prosent av brutto driftsinntekter. Netto rente
eksponert gjeld i kommunen er 42.8 prosent, målt
mot brutto driftsinntekter.

Gjeldsgraden i Gran har endret seg prosent det sis
te året. Er det en planlagt endring, eller har det bare
blitt slik? Nasjonalt er gjennomsnittlig endring i gjelds
grad på 6.6 prosent.

KommuneNorge samlet bruker 0.46 av brutto inn
tekter på å dekke netto finansutgifter, før vi tar hen
syn til avdrag. Gran bruker 0.91 prosent av inntekte
ne på å betjene gjelda, før avdrag. Investeringsnivå
et har vært 13.3 prosent av brutto inntekter i Gran de
fire siste årene. Snittet i landet ligger på 14.62 pro
sent.

Gran kom på 263. plass innen denne sektoren.

Ti beste innen økonomi

Plass Kommune Poengsum

1 1834 Lurøy 0.566

2 1134 Suldal 0.556

2 1547 Aukra 0.556

4 0543 Vestre Slidre 0.531

5 0941 Bykle 0.526

6 1826 Hattfjelldal 0.518

7 0432 Rendalen 0.514

8 0710 Sandefjord 0.512

9 0234 Gjerdrum 0.505

10 1816 Vevelstad 0.5
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Kommunebarometeret, Gran kommune Tabeller: Økonomi

Rangering

2015 2016 2017 2018 2019

ØK01 Korrigert netto driftsresultat i prosent 405 266 97 247

ØK02 Korrigert netto driftsresultat i prosent, snitt 4 siste år 376 369 308 305

ØK03 Brutto driftsresultat i prosent 257 320 139 114 111

ØK04 Disposisjonsfond 240 308 311 290 274

ØK05 Endring disposisjonsfond 376 270 94 163

ØK06 Netto renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 167 213 209 194 183

ØK07 Endring i netto renteeksponert gjeld (andel av brutto driftsinntekter) 326 215 139 188

ØK08 Netto finansutgifter, i prosent av brutto driftsinntekter, eksl. avdrag 192 211 199 216 231

ØK09 Investeringer, som andel av brutto driftsinntekter. Snitt siste fire år 352 340 307 278 190

ØK10 Andel av investeringene som finansieres av lån, siste fire år 209 212 212 211 270

ØK11 Oppsamlet beløp i balansen, i prosent av brutto driftsinntekter 256 283 308 311 312
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Tabeller: Økonomi Kommunebarometeret, Gran kommune

Karakter

2015 2016 2017 2018 2019

ØK01 Korrigert netto driftsresultat i prosent 1 3.48 4.46 3.34

ØK02 Korrigert netto driftsresultat i prosent, snitt 4 siste år 1 1.41 1.96 2.04

ØK03 Brutto driftsresultat i prosent 3.14 2.66 4.1 3.89 4.31

ØK04 Disposisjonsfond 2.99 2.37 2.19 2.43 2.55

ØK05 Endring disposisjonsfond 1.75 3.28 3.76 3.72

ØK06 Netto renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 3.78 3.43 3.46 3.52 3.62

ØK07 Endring i netto renteeksponert gjeld (andel av brutto driftsinntekter) 2.37 3.56 3.8 3.69

ØK08 Netto finansutgifter, i prosent av brutto driftsinntekter, eksl. avdrag 3.22 3.18 3.36 3.22 3

ØK09 Investeringer, som andel av brutto driftsinntekter. Snitt siste fire år 1.78 2.25 2.66 3.19 3.86

ØK10 Andel av investeringene som finansieres av lån, siste fire år 3.28 3.28 3.22 3.28 2.9

ØK11 Oppsamlet beløp i balansen, i prosent av brutto driftsinntekter 3.16 3.1 2.93 2.94 2.78
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Kommunebarometeret, Gran kommune Tabeller: Økonomi

Nøkkeltall

2015 2016 2017 2018 2019

ØK01 Korrigert netto driftsresultat i prosent 0.17 1.13 ↑ 2.02 ↑ 1.24 ↓

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 1% Landssnitt→ 3.3 1.23 0.55 0.74

ØK02 Korrigert netto driftsresultat i prosent, snitt 4 siste år 0 1.13 ↑ 1.57 ↑ 1.57

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 1.5% Landssnitt→ 0 3.37 3.1 2.7 2.49

ØK03 Brutto driftsresultat i prosent 1.21 1.36 ↑ 3.44 ↑ 3.15 ↓ 0.8 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Landssnitt→ 1.92 2.95 2.27 1.8 0.74

ØK04 Disposisjonsfond 5.72 5.11 ↓ 5.81 ↑ 7.68 ↑ 7.38 ↓

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 1.5% Landssnitt→ 7.84 9.93 11 12.15 11.51

ØK05 Endring disposisjonsfond 0.61 0.7 ↑ 1.88 ↑ 0.3 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Landssnitt→ 2.1 1.07 1.07 0.65

ØK06 Netto renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 27.6 38.2 ↑ 37.6 ↓ 37.7 ↑ 42.8 ↑

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 1.5% Landssnitt→ 33.13 37.05 36.96 38.66 45.75

ØK07 Endring i netto renteeksponert gjeld (andel av brutto driftsinntekter) 10.6 0.6 ↓ 0.1 ↑ 5.1 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Landssnitt→ 3.81 0.12 1.99 6.6

ØK08 Netto finansutgifter, i prosent av brutto driftsinntekter, eksl. avdrag 0.89 0.93 ↑ 0.7 ↓ 0.7 0.91 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Landssnitt→ 0.56 0.62 0.58 0.47 0.46

ØK09 Investeringer, som andel av brutto driftsinntekter. Snitt siste fire år 20.48 18.95 ↓ 17.18 ↓ 15.48 ↓ 13.3 ↓

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 1% Landssnitt→ 13.83 14.13 13.87 14.37 14.62

ØK10 Andel av investeringene som finansieres av lån, siste fire år 77.6 76.74 ↓ 76.91 ↑ 76.58 ↓ 81.5 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Landssnitt→ 73.62 74.23 72.69 74.34 71.67

ØK11 Oppsamlet beløp i balansen, i prosent av brutto driftsinntekter 5.97 5.73 ↓ 5.56 ↓ 5.87 ↑ 7.09 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 1% Landssnitt→ 5.13 4.9 4.48 4.87 5.74
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Tabeller: Kostnadsnivå Kommunebarometeret, Gran kommune

Kostnadsnivå

■ Gran kom på 122. plass innenfor denne sektoren i Kommunebarometeret for 2020
■ Sektoren utgjør 5% av den totale vekten i barometeret
■ Vi har 7 nøkkeltall for sektoren

Sektoren for kostnadsnivå har en vekt på fem pro
sent i Kommunebarometeret, og vi rangerer kommu
nene etter sju forskjellige nøkkeltall som måler netto
utgifter til kommunesektorene grunnskole, pleie og
omsorg, barnehage, barnevern, sosialtjeneste, helse
og administrasjon.

De tyngste nøkkeltallene i denne sektoren er nøkkel
tallene for grunnskole, pleie og omsorg, og barne
hage med en vekt på henholdsvis 30, 35 og 15 pro
sent av sektoren.

Datakildene for nøkkeltallene i denne sektoren er SSB
og KS.

Kostnaden er beregnet ut fra netto utgifter i tjenes
ten i fjor, korrigert for utgiftsbehovet slik det fram
kommer i statsbudsjettet for 2019. Dermed fanger vi
opp ulikheter som går på størrelse, sammensetning
og så videre. Den historiske kostnaden er justert for
kommunal lønns og prisvekst, slik at alle tall pre
senteres i faste 2019kroner. Dermed er det lett å
se om tjenesten blir dyrere eller rimeligere fra år til
år.

Netto utgifter til grunnskolen (korrigert for utgifts
behovet) i Gran er på 15619.76 kroner. Landsgjen
nomsnittet ligger på 15327.2. Kommunene som drif
ter pleie og omsorg dyrest ligger på en kostnad på
40001.08  og det er etter at vi har korrigert for ulikt
utgiftsbehov. I Gran drifter man denne sektoren med
en nettokostnad på 18862.71 kroner.

Justert for lønns og prisveksten var utgiftene i pleie
og omsorg omtrent uendret i fjor, ifølge statistikke
ne. Netto utgifter til barnehage har nasjonalt vært
ganske stabile de siste årene, justert for lønns og
prisvekst. Statistikken er bare sammenliknbar tilba
ke til 2015. Barnehagekostnadene i kommunen lig
ger på 8485.64. Gjennomsnittet i landet er på kro
ner.

Kostnadene i BarnevernNorge var på 2595.71i fjor,
målt per innbygger, etter at vi altså har korrigert for
lønns og prisvekst. Kostnadene innen barnevernet i
Gran ligger på 1974.16.

Gran kom på 122. plass innen denne sektoren.

Ti beste innen kostnadsnivå

Plass Kommune Poengsum

1 0229 Enebakk 0.263

2 1243 Os 0.259

3 0238 Nannestad 0.254

4 0624 Øvre Eiker 0.252

5 5035 Stjørdal 0.251

6 1859 Flakstad 0.248

7 0216 Nesodden 0.244

8 1834 Lurøy 0.242

9 5017 Bjugn 0.24

10 0701 Horten 0.239
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Kommunebarometeret, Gran kommune Tabeller: Kostnadsnivå

Rangering

2015 2016 2017 2018 2019

ENH01 Netto utgifter til grunnskole per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 212 245 206 220 243

ENH02 Netto utgifter til pleie og omsorg per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 159 202 136 100 129

ENH03 Netto utgifter til barnehage per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 54 67 62 52 37

ENH04 Netto utgifter til barnevern per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 36 69 45 62 69

ENH05 Netto utgifter til sosialhjelp per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 179 182 93 72 73

ENH06 Netto utgifter til kommunehelse per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 190 182 127 142 70

ENH07 Netto utgifter til administrasjon per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 25 20 42 23 30
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Tabeller: Kostnadsnivå Kommunebarometeret, Gran kommune

Karakter

2015 2016 2017 2018 2019

ENH01 Netto utgifter til grunnskole per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 3.51 3.01 3.5 3.63 3.3

ENH02 Netto utgifter til pleie og omsorg per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 3.92 3.54 3.95 4.3 4.13

ENH03 Netto utgifter til barnehage per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 4.4 4.59 4.59 4.72 4.79

ENH04 Netto utgifter til barnevern per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 4.81 4.56 4.23 4.3 4.32

ENH05 Netto utgifter til sosialhjelp per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 3.65 3.66 3.97 4.41 4.54

ENH06 Netto utgifter til kommunehelse per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 3.75 3.77 4.08 3.92 4.44

ENH07 Netto utgifter til administrasjon per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 4.87 5.05 4.51 5.19 4.8
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Kommunebarometeret, Gran kommune Tabeller: Kostnadsnivå

Nøkkeltall

2015 2016 2017 2018 2019

ENH01 Netto utgifter til grunnskole per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 13093.26 13948.07 ↑ 14060.28 ↑ 14585.47 ↑ 15619.76 ↑

Vekt i sektor: 30%, vekt totalt: 1.5% Landssnitt→ 13067.44 13438.95 14013.91 14708.09 15327.2

ENH02 Netto utgifter til pleie og omsorg per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 15614.49 17258.73 ↑ 17102.33 ↓ 17246.29 ↑ 18862.71 ↑

Vekt i sektor: 35%, vekt totalt: 1.8% Landssnitt→ 16402.1 17288.29 17823.68 18842.03 20008.05

ENH03 Netto utgifter til barnehage per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 7375.08 7683.46 ↑ 7928.61 ↑ 8136.8 ↑ 8485.64 ↑

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 0.8% Landssnitt→ 8223.8 8537.4 8746.11 9211.65 9664.32

ENH04 Netto utgifter til barnevern per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 1319.94 1509.63 ↑ 1847.02 ↑ 1861.07 ↑ 1974.16 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.3% Landssnitt→ 2092.14 2239.63 2535.29 2549.08 2595.71

ENH05 Netto utgifter til sosialhjelp per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 2495.86 2842 ↑ 2244.22 ↓ 2046.55 ↓ 2058.81 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.3% Landssnitt→ 2603.62 2996.32 2673.09 2773.87 2798.04

ENH06 Netto utgifter til kommunehelse per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 2438.17 2617.99 ↑ 2489.62 ↓ 2770.72 ↑ 2672.9 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.3% Landssnitt→ 2564.87 2756.02 2791.35 2990.38 3214.15

ENH07 Netto utgifter til administrasjon per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 2891.42 2895.58 ↑ 3311.87 ↑ 3381.71 ↑ 3801.76 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.3% Landssnitt→
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SAK NR. 39/2020 

 
Gran kommune  

 
 
 

 

 
BYGGESAK OG OPPMÅLING – ORIENTERING OM 
ETTERLEVELSE AV REGELVERK 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 28.08.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:   
(ingen) Vedlegg 1 

 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av sak/vedtak i kontrollutvalgets møte den 05.06.2020 (sak 35/20 Vurdering 
av tilleggskontroller – oppfølging av revisjonsrapporten byggesak, oppmåling, brann og redning…).  
 
En del av grunnlaget for saken var brev til kontrollutvalget fra utenforstående. Brevet inneholdt 
forslag til supplerende kontroller og oppfølging av revisjonsrapporten Byggesak, Oppmåling, Brann 
og redning. 
 
Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken:  
 

Med bakgrunn i forvaltningsrevisjonsrapporten Byggesak, oppmåling, Brann og 
redning, og mottatt brev av 02.06.2020, inviteres rådmannen/administrasjonen til 
å orientere om etterlevelse av lovverket innenfor følgende områder:  
 

• Oppmåling: Krav til matrikkelføring og gebyrberegning Hvordan etterleves 
matrikkellovens § 22 om matrikkelføring uten unødig opphold? I hvilken 
grad oversitter kommunen fristen for oppmålingsforretning eller 



 
 

2 

matrikkelføring, jf. matrikkelforskriftens § 16 nr. 5? Hvilke økonomiske 
konsekvenser har eventuell oversittelse av frister for kommunen? 
 

• Byggesak og veiledningsplikten:  
Hvordan ivaretar byggesaksavdelingen sin veiledningsplikt, jf. 
forvaltningslovens § 11? 
 

• Byggesak og saksbehandlingstid: Hvordan etterleves forvaltningslovens § 
11 a (saksbehandlingstid, foreløpig svar) innenfor byggesaksavdelingen? 

 
 
 
Med bakgrunn i vedtaket er rådmannen/administrasjonen invitert til å orientere/svare på spørsmålene. 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak.  
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SAK NR. 40/2020 

 
Gran kommune  

 
 
 

 

 
HJEMMETJENESTEN I GRAN KOMMUNE – 
ORIENTERING 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 28.08.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:   
(ingen) Vedlegg 1 

 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av sak/vedtak i kontrollutvalgets møte den 05.06.2020:  
 

SAK NR. 28/2020 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. 
HJEMMETJENESTEN 

Vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget har gjennomgått og drøftet henvendelsen som primært retter seg mot 

systemer og rutiner for å ta mot nye brukere i hjemmetjenesten.  
 

2. Henvendelsen gir godt innspill til kontrollutvalgets arbeid med forvaltningsrevisjon og 
utvalgets arbeid med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023.  

 
3. Saken ses i sammenheng med tidligere saker i kontrollutvalget om hjemmetjenesten 

(varslingssaken) og kommunestyrets vedtak i møte den 12.12.2019 (k.sak 42/19):  
Med bakgrunn i at sommeravviklingen ses på som en utfordring/risiko innenfor 
hjemmetjenesten, bes kontrollutvalget om å foreta en ny kartlegging etter 
sommeren 2020.  



 
 

2 

 
4. Rådmannen/leder for hjemmetjenesten inviteres til neste møte for å orientere om 

følgende tema: 
 

• Generell presentasjon av hjemmetjenesten med vekt på risikovurderinger 
generelt og risiko for feilmedisinering spesielt. 

• Kommunens rutiner for førstemøte med brukere og pårørende, herunder 
informasjon og kommunikasjon. Det bes her om informasjon om kommunens 
rutiner generelt og om kommentarer/vurderinger omkring den konkrete saken 
som kontrollutvalget er orientert om spesielt. 

• Presentasjon av siste brukerundersøkelser innenfor tjenesten. 
• Sommerferieavviklingen 2020 

 
 
 
Med bakgrunn i vedtakets pkt. 4 er rådmannen/leder for hjemmetjenesten invitert til å orientere. 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak.  
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SAK NR. 41/2020 

 
Gran kommune  

 
 
 
 
 
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG 
EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023: FORELØPIGE 
PRORITERINGER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 28.08.2020 

 
Kjetil Solbrækken  Nei 

      
Saksdokumenter:  

1. Organisasjonskart Gran kommune 
 
Ikke vedlagt 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

1. Planen suppleres med følgende tema/områder:  
• …… 
• …… 

 
2. Med bakgrunn i foreløpige prioriteringer og innspill i møtet bes sekretær om å 

utarbeide et utkast til helhetlig plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-
2023 til neste møte. 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Kontrollutvalget har satt i gang en prosess med å lage en plan for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll 2020-2023 som skal legges frem for kommunestyret til godkjenning i løpet av året.  
 
Planen skal som kjent baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger.  
 
Planen og aktuelle prioriteringer ble drøftet i kontrollutvalgets møte den 06.03.2020 (sak 18/20) og i 
møte den 05.06.2020 (sakene 30-35).  
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Når det gjelder forvaltningsrevisjon av kommunens egen drift er det tatt utgangspunkt i 
organisasjonskartet til kommunen for å sikre at alle områder i kommunen blir vurdert. Se oppsett under 
der ulike innspill er innarbeidet under aktuelle områdene.  
 
Det vises også til saker vedtak i kontrollutvalget den 05.06.2020 med innspill/forslag fra revisjonen 
innenfor ulike områder:  
 

SAK NR. 30/2020 INNSPILL TIL PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023 
Vedtak: 
Med bakgrunn i innspill fra revisjonen prioriteres følgende i plan for eierskapskontroll 2020-
2023 (foreløpig prioritering): 
 

• Eieroppfølging av de vesentligste eierskapene; Hadeland Energi AS, Hapro AS, 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS og Hadeland Kraft AS. 

• Kommunens håndtering av påpekte risikoforhold i forholdet mellom eiere og selskap. 
• Oppfølgingen av felles eierskapspolitikk og KS’ anbefaling for de aktuelle selskapene.  

 
SAK NR. 31/2020 INNSPILL TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON – 

KOMMUNENS SELSKAPER 
Vedtak: 

Med bakgrunn i innspill fra revisjonen prioriteres følgende samarbeid i plan for 
forvaltningsrevisjons 2020-2023 (foreløpig prioritering): 

• Hadeland Energi AS 
• Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
• Hapro AS 

SAK NR. 32/2020 INNSPILL TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 
INTERKOMMUNALE SAMARBEID 

Vedtak: 
Med bakgrunn i innspill fra revisjonen prioriteres følgende samarbeid i plan for 
forvaltningsrevisjons 2020-2023 (foreløpig prioritering): 
 

• Felles innkjøpssamarbeid 
• Sosialtjenesten/NAV 
• Voksenopplæringen 
• Kultur 

SAK NR. 33/2020 FORANALYSE: KLIMA OG MILJØ 
Vedtak: 
Klima og miljø innarbeides i kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 med 
tanke på en ny vurdering i slutten av valgperioden. Aktuelle problemstillinger i en eventuelt 
senere revisjon kan være: 

 

• I hvilken grad er Energi- og klimaplanen fulgt opp på systematisk måte? 
• Er tiltakene i handlingsplanen iverksatt og er målene nådd? 
• Hva er årsakene til at mål ikke er nådd og tiltak ikke satt i verk? 

 
SAK NR. 34/2020 FORANALYSE: INNKJØPSSAMARBEID OG INNKJØP PÅ 

HADELAND 
Vedtak: 
1. Med bakgrunn i foranalysen videreføres planleggingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt 

på området i samarbeid med kontrollutvalgene i Lunner og Jevnaker.  
2. Planleggingen videreføres når det er klart hva som skjer med organiseringen og eventuell 

utvidelse av det interkommunale samarbeidet, og når nylig vedtatt innkjøpsstrategi har «satt 
seg». Fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Gran, Lunner og Jevnaker bør vurderes, slik at 
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man sammen kan diskutere nytteverdi og aktuelle problemstillinger. 
3. Området innarbeides som prioritert område i kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 

2020-2023. 
 
 
 
Innspill/tema fra kontrollutvalget i forrige valgperiode: 
 

• Styring av byggeprosjekter (KU-sak 54/19) 
• Kommunebarometeret 2019 (KU-sak 49/19) 
• Fylkesmannens tilsyn med IP og BPA (KU-sak 34/19) 
• Hjemmetjenesten – oppfølging av tidligere revisjoner 
• Misligheter og korrupsjon - risikovurderinger (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) 

 

 
ARBEIDSSKJEMA - Oversikt over foreløpige prioriteringer – 
tema/områder: 
 

 
Sektorovergripende områder/tema 

STAB OG STØTTE 
 
 

Informasjonssikkerhet 
• Etterlevelse av personopplysningsloven 
• Digitalisering: Strategier, mål, måloppnåelse og risikoer 

 Innkjøp 
• Innkjøp/anskaffelser under terskelverdier (ikke tillagt felles 

innkjøpsenhet) 
 Sykefravær og sykefraværsarbeidet 

 
 Oppfølging av plan: Klima og energiplan  

• I hvilken grad er Energi- og klimaplanen fulgt opp på 
systematisk måte? 

• Er tiltakene i handlingsplanen iverksatt og er målene nådd? 
• Hva er årsakene til at mål ikke er nådd og tiltak ikke satt i verk? 

 
HR-avdelingen  
 

• Utvikling av HR som støtteenhet (jf. tidligere vedtak) 
 

Felles innkjøpsenhet 
(interkommunalt 
samarbeid) 

Innkjøpssamarbeidet prioriteres, jf. vedtak KU sak 32/20. 
 

Dette området er vesentlig som en støttefunksjon for effektive innkjøp i 
kommunene. Området vurderes som risikoutsatt.  
Det innkjøpssamarbeidet er vesentlig som en innkjøpsfaglig 
støttefunksjon for kommunene. Innkjøpssamarbeidet skal bidra til 
effektive innkjøp.  
Det arbeidet som gjøres i innkjøpssamarbeidet vurderes som bra av 
kommunene. Men det er ikke ressurser til at samarbeidsenheten kan 
bidra med tilstrekkelig råd og veiledning. Tidligere revisjonsrapporter 
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indikerer at kommunene har behov for mer veiledning og tilgang på 
innkjøpsfaglig kompetanse  

 
Foreslåtte tema/perspektiver: 
Effektivitet:  
 Om innkjøpssamarbeidet bidrar til mer effektive innkjøp.  
 Om samarbeidet bidrar til å sikre etterlevelse av lov og forskrift.  
Måloppnåelse:  
 I hvilken grad målene i strategiplanen nås.  
 
Se foranalyse 26.5.2020.  

 
Andre tema: 
• Etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser (anskaffelser over 

terskelverdier) 
• Innkjøpsenhetens rolle som støtte-enhet overfor kommunen 
• Etikk og korrupsjonsforebyggende arbeid 

 
Se foranalyse fra revisjonen – KU-møte 5/6-20.  
Vedtak:  

1. Med bakgrunn i foranalysen videreføres planleggingen av et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på området i samarbeid med 
kontrollutvalgene i Lunner og Jevnaker.  

2. Planleggingen videreføres når det er klart hva som skjer med 
organiseringen og eventuell utvidelse av det interkommunale 
samarbeidet, og når nylig vedtatt innkjøpsstrategi har «satt seg». 
Fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Gran, Lunner og Jevnaker bør 
vurderes, slik at man sammen kan diskutere nytteverdi og aktuelle 
problemstillinger. 

3. Området innarbeides som prioritert område i kontrollutvalgets plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2023. 

 
BARNEHAGE OG SKOLE 

Skole 
(8 barneskoler og 2 
ungdomsskoler) 

 
Voksenopplæringen prioriteres, jf. vedtak KU sak 32/20. 
 

Dette er et vesentlig område. Litt lite grunnlag for å vurdere risiko. Har ikke vært 
foretatt forvaltningsrevisjon tidligere.  
Voksenopplæring er vesentlig for sårbare brukergrupper som er avhengig av 
tjenestene for å få nødvendig utdanning/kvalifisering.  
Revisjonen antar at en sterk reduksjon i aktiviteten kan påvirke fagmiljøet og 
muligheten til å gi variasjon i tilbudet. Utvidet samarbeid med andre kommuner 
kan bidra til å opprettholde aktiviteten.  
Området er regelstyrt og etterlevelse av regelverket kan muligens representere 
en risiko. Det foreligger ikke informasjon om at det foreligger spesiell risiko. 
 
Foreslåtte tema/perspektiver: 
Tjenesteyting:  
 Mottar brukerne de tjenestene de har krav på?  
 Etterleves krav i lovverket?  
Effektivitet/kvalitet:  
 Hvordan håndterer tjenesten svingninger i antall elever?  
Styring:  
 Oppfølging av inngått samarbeidsavtale  

 

Barnehager  
(6 kommunale og 9 
private)  

 

PP-tjenesten 
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FAMILIE OG VELFERD 
Kommunepsykolog  

Helsestasjon og 
skolehelsetjeneste 

 

Psykisk helse og 
rustjeneste 

 

Barnevern  

NAV Hadeland 
(interkommunalt 
samarbeid) 

Sosialtjenesten/NAV prioriteres, jf. vedtak KU sak 32/20. 
Vesentlig område, kommunene selv har ikke rapportert om spesielle risikoområder. 
Ifølge fylkesmannen kan tjenesten forbedres på enkelte områder.  
Sosialtjenesten er svært viktig for brukerne, som ofte representerer utsatte 
grupper. Også et vesentlig område økonomisk for kommunen.  
Høy andel unge sosialhjelpsmottakere, høy andel barn som lever i husholdninger 
med lavinntekt og lav anvendelse av lovpålagte vilkår om aktivitet og 
kvalifiseringsprogram kan representere en risiko. Kommunene rapporterer imidlertid 
om at oppfølging av unge er prioritert.  
 

Foreslåtte perspektiver/tema: 
 
Tjenesteyting:  
 Mottar brukerne de tjenestene de har krav på? 
 Etterleves krav i lovverket?  
 Oppfølging av ungdom og barn i fattige familier.  
 Vilkår om aktivitet og kvalifiseringsprogram  

 
Styring:  
 Oppfølging av inngått samarbeidsavtale  

  
Tilrettelagte tjenester 

- TT – boliggruppe 
1 

- TT – boliggruppe 
2 

 

HELSE OG OMSORG 
Tildelingsenhet, fag- og 
kvalitetsutvikling 

 

Forebygging og 
utvikling (lege, fysio og 
ergo) 

 

Hjemmetjenesten  

Skjervum helse- og 
omsorgssenter 

 

KULTUR OG SAMFUNN 
Kultur (interkommunalt 
samarbeid) 

- Kulturskolen  
- Biblioteket 

 
Kultur/interkommunalt samarbeid prioriteres, jf. vedtak KU sak 
32/20. 

Samarbeidet må sies å være vesentlig og gjennomgang av styringsdokumentene 
indikerer at det er utfordringer i styringen av samarbeidet.  
Revisjonen har ikke funnet tall for budsjett og ansatte og er usikker på omfanget og 
den økonomiske betydningen av samarbeidet. Samarbeidet omfatter en stor del av 
kulturtilbudet for barn og unge, vi vurderer derfor at dette er et område med 
vesentlig betydning for barn og barnefamilier.  
Samarbeidet omfatter mange forskjellige tiltak og det registreres at Lunner har 
kritiske kommentarer til hvordan det fremstår.  
Tjenestene er i stor grad ikke lovpålagte og det kan derfor være utfordringer med 



6 
 

budsjettering og dimensjonering av samarbeidet.  
 
Foreslåtte perspektiver/tema: 
Styring:  
 Oppfølging av inngått samarbeidsavtale  
 Budsjettering og måloppnåelse.  
 
Tjenesteyting:  
 Er kvaliteten på tjenestetilbudet som ytes i regi av samarbeidet 
tilfredsstillende?  
 

Eiendom  
- renhold 

 

Samferdsel  

Vann og avløp  

Brann og redning  

Plan, bygg og 
oppmåling 

• Veiledningsplikten (hvordan er denne oppfylt, hvordan 
oppleves dette av brukere, vurdere brukerundersøkelse) 

Landbrukskontoret for 
Hadeland 

 

  
 

 



Rådmann

Kommunalsjef
Barnehage og skole

Enhetsleder
Skole

Rektor
Fredheim 

skole

Rektor
Grymyr 

skole

Rektor
Sanne 
skole

Rektor
Trintom

skole

Rektor
Jaren 
skole

Rektor
Moen 
skole

Rektor
Brandbu 

barneskole

Rektor
Bjoneroa 

skole

Rektor
Brandbu 

ungdomsskole

Rektor
Gran 

ungdomsskole

Enhetsleder
Barnehage

Styrer
Bjoneroa/Bjørklund 

barnehager

Styrer
Fagerlund 
barnehage

Styrer
Solheim 

barnehage

Styrer
Marka 

barnehage

Styrer
Gran kommunale
familiebarnehage

Styrer 
Leikvoll 

barnehage

9 private 
barnehager

Enhetsleder 
PPT 

(Pedagogisk 
psykologisk tjeneste)

Rådgivere
Konsulenter

Kommunalsjef
Familie og velferd

Enhetsleder
Helsestasjon og 

skolehelsetjeneste

Enhetsleder
Psykisk helse-
og rustjeneste

Enhetsleder
Barnevern

Enhetsleder
NAV Hadeland 
(Sosialtjenester)

Enhetsleder
Tilrettelagte 

tjenester

Enhetsleder 
TT Boliggruppe 1

Enhetsleder
TT Boliggruppe 2

Kommunepsykolog

Kommunalsjef
Helse og omsorg

Enhetsleder
Forebygging 
og utvikling

Lege/fysio/ergo

Enhetsleder
Hjemmetjenesten
Bjoneroa eldresenter

Tjenesteleder
Hjemmetjenesten 

Gran

Tjenesteleder
Hjemmetjenesten 

Brandbu

Enhetsleder
Skjervum helse- og 

omsorgssenter
Trygghetsavdelingen

Tjenesteleder
Skjervum, avdeling 1

Tjenesteleder
Skjervum, avdeling 2

Tjenesteleder 
Markatun III

Tjenesteleder
Marka, avdeling 1

Tjenesteleder 
Marka, avdeling 2

Tjenesteleder 
Fellestjenester

Tildelingsenhet
Fag- og kvalitets-

utvikling

Kommunalsjef
Kultur og samfunn

Enhetsleder
Kultur

Rektor
Hadeland 

kulturskole

Tjenesteleder
Bibliotek

Enhetsleder 
Eiendom

Tjenesteleder
Renhold

Enhetsleder 
Samferdsel

Enhetsleder
Vann og avløp

Enhetsleder
Brann og redning

Enhetsleder 
Plan, bygg og 

oppmåling

Enhetsleder
Landbrukskontoret 

for Hadeland

Rådgivere
Kommuneoverlege

Kommunalsjef
Stab og støtte

Rådgivere
Regionråd

1
.1

.2
0

2
0
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
GRAN KOMMUNE 

 
 

Fredag 28. august 2020 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 – 1545. 
 
Som medlemmer møtte: 
Inger Staxrud, leder (GBL) 
Bjørn Austad Hvaleby, nestleder (Sp) – fratrådte møtet i tidsrommet 1300-1430 (sak 40)  
Roger Nyhus (GBL)  
Tonje Bismo Skogstad (Ap) 
Trine Ruud (H)  
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:  
Ingen 
 
Ellers møtte: 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Guro Selfors Lund (sak 37). 
Fra kommuneadministrasjonen: Konstituert rådmann Leif Arne Vesteraas (sakene 39 og 40), 
konstituert kommunalsjef Kultur og samfunn Ellen Sagengen (sak 39), virksomhetsleder Plan og 
bygningsavdelingen Anne Borgedahl (sak 39), kommunalsjef Helse og omsorg Mette Mosby 
(sak 40) og enhetsleder for hjemmetjenesten Anne Slette (sak 40). 
Sekretariatet: Kjetil Solbrækken og Ole Kristian Rogndokken. 
 
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 Inger Staxrud som møteleder.   
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 

Til behandling: 
 
SAK NR. 36/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.06.2020 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 05.06.2020 godkjennes. 
 

 
 
SAK NR. 37/2020 INNSPILL TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON – 

HELSE OG OMSORG 
 

Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
Guro Selfors Lund presenterte revisjonens innspill. 
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Vedtak, enstemmig: 
 

Med bakgrunn i innspill fra revisor innarbeides følgende 
tema/områder i plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 innenfor 
Helse og omsorg: 
 

• Koordinerte helse- og omsorgstjenester – individuell plan 
(måloppnåelse, regeletterlevelse)  

• Styrke laveste trinn i omsorgstrappa (måloppnåelse) 
• Reform «Leve hele livet» - kvalitetsreform for eldre 

(måloppnåelse)  
• Brukermedvirkning  
• Kompetanse  

 
 
 
SAK NR. 38/2020 KOMMUNEBAROMETERET 2020 – GRAN KOMMUNE  
 

Fra behandlingen: 
Kontrollutvalgets sekretariat ved Ole Kristian Rogndokken presenterte 
Kommunebarometeret 2020 (2019-tall). Presentasjonen ble supplert 
med Fylkesmannens vurderinger av kommunen, jf. Kommunebildet 
for 2020.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget har merket seg at Gran kommune er rangert 
som nr. 64 av landets kommuner og at det er store variasjoner 
mellom de 12 sektorene som er rangert: 

 
 Sektor 

 
Kommunens 
plassering 

1 Grunnskole 83 
2 Pleie og omsorg 246 
3 Barnevern 173 
4 Barnehage 326 
5 Helse 193 
6 Sosialtjeneste 31 
7 Kultur 160 
8 Miljø 56 
9 Saksbehandling 65 
10 Vann, avløp og renovasjon 51 
11 Økonomi 26 
12 Kostnadsnivå 122 

 
2. Det presenterte tallmaterialet og diskusjonen i møtet tas med i 

det pågående arbeidet med å lage plan for forvaltningsrevisjon 
for perioden 2020-2023. 

 
 
 
SAK NR. 39/2020 BYGGESAK OG OPPMÅLING – ORIENTERING OM 

ETTERLEVELSE AV REGELVERK  
 

Fra behandlingen: 
Konstituert rådmann Leif Arne Vesteraas, konstituert kommunalsjef 
Kultur og samfunn Ellen Sagengen og virksomhetsleder Plan og 
bygningsavdelingen Anne Borgedahl orienterte og svarte på følgende 
spørsmål:  
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• Oppmåling: Krav til matrikkelføring og gebyrberegning:  
Hvordan etterleves matrikkellovens § 22 om matrikkelføring uten 
unødig opphold? I hvilken grad oversitter kommunen fristen for 
oppmålingsforretning eller matrikkelføring, jf. 
matrikkelforskriftens § 16 nr. 5? Hvilke økonomiske konsekvenser 
har eventuell oversittelse av frister for kommunen? 

• Byggesak og veiledningsplikten:  
Hvordan ivaretar byggesaksavdelingen sin veiledningsplikt, jf. 
forvaltningslovens § 11? 

• Byggesak og saksbehandlingstid: Hvordan etterleves 
forvaltningslovens § 11 a (saksbehandlingstid, foreløpig svar) 
innenfor byggesaksavdelingen? 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Kontrollutvalget tar administrasjonens orienteringer og svar på 
kontrollutvalgets spørsmål til orientering med følgende 
kommentarer:   
 
• Oppmåling: Krav til matrikkelføring og gebyrberegning  

Kommentar:  
Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget 
inntrykk av at kommunen etterlever matrikkellovens § 22 om 
matrikkelføring uten unødig opphold, og at man overholder 
fristene for oppmålingsforretning eller matrikkelføring etter 
matrikkelforskriftens § 16 nr. 5.  
Kontrollutvalget viser til Gran kommune sin «vinterforskrift» 
som hjemler at tidsfrister for saker i henhold til matrikkellova 
som krever oppmålingsarbeid ikke løper i tidsrommet fra 1. 
november til og med 15. april (Forskrift om tidsfrister i saker 
som krever oppmålingsforretning i Gran kommune – i kraft  
11.02.2020). Forskriften fører til at flere kan oppleve svært 
lang ventetid uten at kommunen bryter lovens krav om frister.  
I en slik situasjon forutsetter kontrollutvalget at 
oppmålingsavdelingen er dyktige på å kommunisere dette til 
søkerne/innbyggerne. Kontrollutvalget oppfordrer også 
rådmannen til å se på rutinene for oppmåling med tanke på å 
forkorte saksbehandlingstiden og sikre at flest mulig kan få 
sluttbehandlet søknaden sin innenfor samme år søknaden 
sendes inn.  
 

• Byggesak og veiledningsplikten:  
Kommentar:  
Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget 
inntrykk av at kommunen/byggesaksavdelingen etterlever 
veiledningsplikten i forvaltningslovens § 11.  

 
• Byggesak og saksbehandlingstid:  

Kommentar:  
Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget 
inntrykk av at man har kort saksbehandlingstid for 
byggesøknader, men at det er et forbedringspotensial når det 
gjelder å sende ut foreløpig svar (bekreftelse på mottatt sak og 
angivelse av saksbehandlingstid) og journalføring av e-post 
knyttet til dette.  
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SAK NR. 40/2020 HJEMMETJENESTEN I GRAN KOMMUNE - ORIENTERING 
 

Fra behandlingen: 
Nestleder Bjørn Austad Hvaleby var innvilget permisjon fra møtet og 
fratrådte under behandlingen av saken. Kontrollutvalget bestod av fire 
medlemmer under behandlingen av saken.  
 
Habilitetsvurdering: 
Trine Ruud ba om vurdering av sin habilitet i saken med bakgrunn i at 
svigerdatter jobber i hjemmetjenesten Gran kommune. 
Kontrollutvalgets øvrige medlemmer besluttet enstemmig at forholdet 
ikke medførte inhabilitet. 

 
Orienteringer ved administrasjonen: 
Konstituert rådmann Leif Arne Vesteraas, kommunalsjef Helse og 
omsorg Mette Mosby og enhetsleder for hjemmetjenesten Anne Slette 
deltok under behandlingen av saken. Administrasjonen orientert med 
vekt på følgende tema/områder:  

 
• Pasientforløpet i Gran kommune og førstemøte med brukere 

og pårørende, herunder informasjon og kommunikasjon: 
- Tildelingsenhetens innhenting av førstehåndsinformasjon, 

herunder sjekkliste ved overganger / nye brukere 
- Felles kartlegging på korttidsavdeling / koordinering av 

hjemreise 
- Hjemkomst til egen bolig 
- Oppfølging av bruker i egen bolig etter hjemkomst 

• Risikovurderinger: 
- Hjemmetjenesten benytter kommunens elektroniske 

kvalitetssystem (KF-K) mht. gjennomføring og 
dokumentasjon av risikovurderinger 

- Kontinuerlig kartlegging og risikovurdering (eksempler: 
multidosedispenser, mobil profil/nettbrett, brann, vold og 
trusler, legemiddelhåndtering) 

- Utdypende informasjon om risiko- og sårbarhetsanalyse 
vedr. legemiddelhåndtering og risiko for feilmedisinering 

• Sommerferieavviklingen 2020 
• Avviksregistering:  

- Oversikt over meldte avvik i hjemmetjenesten 2018, 2019 
og 2020 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Administrasjonens presentasjon av hjemmetjenesten tas til 
orientering.  
 

2. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har 
kontrollutvalget inntrykk av at: 
 

• Hjemmetjenesten gjennomfører systematiske 
risikovurderinger på vesentlige områder, herunder 
risiko for feilmedisinering.  

• Hjemmetjenesten har etablert tilfredsstillende rutiner 
for førstemøte med brukere og pårørende. 

• Sommerferieavviklingen 2020 synes å ha gått bra. 
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3. Vedr. brukerundersøkelse: 

Brukerundersøkelse innenfor området ble sist gjennomført 
i 2015. Kontrollutvalget oppfordrer rådmannen å vurdere 
ny brukerundersøkelse på området.   

 
4. Vedr. avviksregistrering innenfor Hjemmetjenesten:  

Kontrollutvalget har inntrykk av at det utviklet en god 
kultur for å melde avvik som gjelder «medisinering».  
Når det gjelder kategorien «vold», så har kontrollutvalget 
merket seg at det er svært få innmeldte tilfeller av vold 
mot ansatte i perioden 2018-2020. Kontrollutvalget stiller 
spørsmål om det kan være en underrapportering på dette 
området, og oppfordrer rådmannen til å undersøke dette 
nærmere. Trusler må også inkluderes i avviksmeldingene, 
ikke bare «vold». 

 
 
 
SAK NR. 41/2020 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG 

EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023: FORELØPIGE 
PRIORITERINGER 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Saken utsettes til neste møte. 

 
 
 

 
Gran, 28. august 2020. 
 
 
 
Inger Staxrud 
leder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Gran, 28. august 2020. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 

 
 
 
 

 
 

 

Møteplan for 2020 – Kontrollutvalget: 
 

• Fredag 14.02.2020 kl. 0900 
• Fredag 06.03.2020 kl. 0900  
• Fredag 17.04.2020 kl. 0900  
• Fredag 05.06.2020 kl. 0900  
• Fredag 28.08.2020 kl. 0900  
• Fredag 16.10.2020 kl. 0900  
• Fredag 04.12.2020 kl. 0900  

 

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS 
(forvaltningsrevisjon mv) pr. d.d.: 
(ingen) 
 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter: 
• Oppfølging av revisjonsrapporten Byggesak, 

oppmåling og branntilsyn (KU-sak 29/20, jf. 
kommunestyresak) 

• Oppfølging av revisjonsrapporten «Mål- og 
resultatstyring i Gran kommune» (k. styret 
13.12.2018, sak 120/18) 

 



 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Dato: 08.06.2020 09:00 
Sted: Møterom Granavollen, Gran rådhus 
Arkivsak: 19/02233 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
medlemmer:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtende 
varamedlemmer:  

Jorid Lunde Hansen 
Shaqir Rexhaj 
Thor Erik Linstad 
Anna W. Røken 
Øivind Gaarder 
Anne Marie Grymyr Sterten 
Rolf Sletten 
 
 
 
  
Ingrid Woldengen 

  
Forfall:  Iver Knarud 
  
Fra administrasjonen: Gard Olsen, eiendomssjef 

Marianne Olsson, fagleder økonomi 
Anne Borgedahl, enhetsleder plan, bygg og oppmåling 
Arne Olav Olsen, enhetsleder samferdsel og park 
Gunn Kristin Reinli, enhetsleder tilrettelagte tjenester 

  
Protokollfører: Gunn Kristin Reinli 
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 15.06.20 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 09.03.20  

4/20 20/00023-35 
Investeringsprosjekt 690 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på 
Sagatangen - status i forprosjekt 

 

5/20 20/01059-1 Tidsplan budsjettprosess 2021-2024.  

6/20 19/00872-1 
Prinsipper for utleie/utlån av kommunale formålsbygg til frivillige 
lag og foreninger 
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7/20 19/01269-10 
94/91 - Søknad om dispensasjon fra krav om universell utforming av 
nybygg boliger Rognstad 

 

8/20 20/00316-1 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - organisering  

9/20 20/00909-1 Temaplan trafikksikkerhet - rullering av tiltakslista for 2020  

10/20 20/00372-1 Politisk delegeringsreglement - Oppstart revidering 2020  

11/20 20/00065-1 
Prioritering av aktuelle saker og oppgaver for råd for likestilling av 
mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommende periode. Hva 
ønsker og kan rådet jobbe med? 
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4/20 Investeringsprosjekt 690 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på 
Sagatangen - status i forprosjekt 
 
Arkivsak: 20/00023 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 04.06.2020 31/20 

Kommunestyret 18.06.2020 46/20 

Eldrerådet 08.06.2020 5/20 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

08.06.2020 4/20 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret tar til etterretning status på gjennomføring av prosjektet. 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 08.06.2020: 
Eiendomssjef Gard Olsen informerte i saken.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Thor Erik Linstad, Anna W Røken, Ingrid Woldengen, Anne Marie Grymyr Sterten, Rolf Sletten, Øivind 
Gaarder. 
 
Forslag til endring: ordet etterretning endres til orientering.  
Spørsmål om det er planlagt inn kapell i tilknytning til bygget.  
 
Votering 
Enstemmig vedtak med foreslåtte endring.  
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 08.06.2020: 
Kommunestyret tar til orientering status på gjennomføring av prosjektet. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

5/20 Tidsplan budsjettprosess 2021-2024. 
 
Arkivsak: 20/01059 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 04.06.2020 20/20 

Eldrerådet 08.06.2020 6/20 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

08.06.2020 5/20 

 
 

Rådmannens innstilling: 
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Formannskapet vedtar framdriftsplan for budsjett og økonomiplan 2021-2024. 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 08.06.2020: 
Fagleder økonomi, Marianne Olsson orienterte i saken.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Øivind Gaarder, Thor Erik Linstad. 
 
Votering 
Enstemmig vedtak som rådmannens innstilling.  
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 08.06.2020: 
Formannskapet vedtar framdriftsplan for budsjett og økonomiplan 2021-2024. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

6/20 Prinsipper for utleie/utlån av kommunale formålsbygg til frivillige lag og 
foreninger 
 
Arkivsak: 19/00872 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 08.06.2020 11/20 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

08.06.2020 6/20 

Gran ungdomsråd 08.05.2020 4/20 

Kommunestyret 18.06.2020 50/20 

Formannskapet 04.06.2020 26/20 

 
 
Gran ungdomsråd har behandlet saken i møte 08.05.2020 sak 4/20 
 
Gran ungdomsråds behandling 08.05.2020: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 

 Else Hagen Lyngstad (konstituert virksomhetsleder kultur) informerte om saken. 
 
Votering 

 Rådet var ikke vedtaksdyktig, men ønsker likevel kommentere at de støtter rådmannens 
innstilling. 

 
Gran ungdomsråds vedtak 08.05.2020: 
1. Kommunestyret vedtar følgende hovedprinsipper for utleie/utlån av kommunale formålsbygg til 

frivillige lag og foreninger i Gran kommune: 

 Alle kommunale formålsbygg, som oppfyller gjeldende brannkrav, kan stilles til disposisjon til 
faste aktiviteter, kurs/seminar og helgeleie med og uten overnatting for frivillige lag og 
foreninger i Gran kommune.  
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 Egen drift og aktivitet i formålsbyggene har førsteprioritet. Byggene kan stilles til disposisjon 
for frivillige lag og foreninger utenom ordinær brukstid og når kommunen selv ikke har behov 
for å disponere lokalene. 

 Følgende kommunale formålsbygg omfattes av prinsippene: skoler, barnehager og Hjertebo. 

 Enhetsleder oppvekst har utarbeidet en oversikt over hvilke rom ved det enkelte formålsbygg 
som kan stilles til disposisjon ved faste aktiviteter, kurs/seminar og helgeleie med og uten 
overnatting.   

 Leder ved det enkelte formålsbygg er ansvarlig for å administrere leieforholdet og for evt. å 
fakturere i henhold til retningslinjer/priser. 

2. Forslag til nye retningslinjer og priser for fast og tilfeldig utleie/utlån av kommunale formålsbygg 
vedtas.  

3. Merkostnader ved administrasjon, vask, tilsyn ved brannalarm etc. ved utlån/utleie er ikke 
vurdert og prissatt. Ordningen bør derfor evalueres og evt. priser og gebyr for reelle 
merkostnader ved utleie beregnes. 

4. Innføring av digitalt bookingsystem utredes nærmere. 
 
 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 08.06.2020: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Anne Marie Grymyr Sterten, Thor Erik Linstad, Rolf Sletten, Øivind Gaarder. 
Renhold bør være et kommunalt ansvar. 
 
Votering 
Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 08.06.2020: 

1. Kommunestyret vedtar følgende hovedprinsipper for utleie/utlån av kommunale 
formålsbygg til frivillige lag og foreninger i Gran kommune: 

 Alle kommunale formålsbygg, som oppfyller gjeldende brannkrav, kan stilles til disposisjon til 
faste aktiviteter, kurs/seminar og helgeleie med og uten overnatting for frivillige lag og 
foreninger i Gran kommune.  

 Egen drift og aktivitet i formålsbyggene har førsteprioritet. Byggene kan stilles til disposisjon 
for frivillige lag og foreninger utenom ordinær brukstid og når kommunen selv ikke har behov 
for å disponere lokalene. 

 Følgende kommunale formålsbygg omfattes av prinsippene: skoler, barnehager og Hjertebo. 

 Enhetsleder oppvekst har utarbeidet en oversikt over hvilke rom ved det enkelte formålsbygg 
som kan stilles til disposisjon ved faste aktiviteter, kurs/seminar og helgeleie med og uten 
overnatting.   

 Leder ved det enkelte formålsbygg er ansvarlig for å administrere leieforholdet og for evt. å 
fakturere i henhold til retningslinjer/priser. 

2. Forslag til nye retningslinjer og priser for fast og tilfeldig utleie/utlån av kommunale 
formålsbygg vedtas.  

3. Merkostnader ved administrasjon, vask, tilsyn ved brannalarm etc. ved utlån/utleie er ikke 
vurdert og prissatt. Ordningen bør derfor evalueres og evt. priser og gebyr for reelle 
merkostnader ved utleie beregnes. 

4. Innføring av digitalt bookingsystem utredes nærmere. 
 
[Lagre]  
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7/20 94/91 - Søknad om dispensasjon fra krav om universell utforming av 
nybygg boliger Rognstad 
 
Arkivsak: 19/01269 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

08.06.2020 7/20 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne anbefaler planutvalget å fatte 
følgende vedtak: Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 4.2 om universell utforming 
avslås med hjemmel i pbl §§ 19-2 og 12-4 rettsvirkning av reguleringsplan. Vilkårene for å innvilge 
dispensasjon er ikke oppfylt. 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 08.06.2020: 
 
Enhetsleder plan, bygg og oppmåling Anne Borgedahl orienterte i saken.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Rolf Sletten, Thor Erik Linstad, Ingrid Woldengen Øivind Gaarder 
 
Votering 
Enstemmig som rådmannens innstilling.  
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 08.06.2020: 
Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne anbefaler planutvalget å fatte 
følgende vedtak: Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 4.2 om universell utforming 
avslås med hjemmel i pbl §§ 19-2 og 12-4 rettsvirkning av reguleringsplan. Vilkårene for å innvilge 
dispensasjon er ikke oppfylt. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

8/20 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - organisering 
 
Arkivsak: 20/00316 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 18.06.2020 48/20 

Formannskapet 04.06.2020 30/20 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

08.06.2020 8/20 

 
 

Rådmannens innstilling: 
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1. Kommunestyret tar vedlagt notat om Brukerstyrt personlig assistanse til orientering 
 

2. Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak for kommunestyret høsten 2020 med forslag 
til hvordan kommunen skal anskaffe BPA.  

 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 08.06.2020: 
Enhetsleder tilrettelagte tjenester Gunn Kristin Reinli orienterte i saken. 
Rådet ønsker at den workshop som var planlagt i forlengelse av Geir Lippestad sitt foredrag i Gran 
kommune i begynnelsen av mars gjennomføres før det legges fram sak for kommunestyre høsten 
2020 om hvordan kommunen skal anskaffe BPA videre.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Shaqir Rexhaj, Thor Erik Linstad, Rolf Sletten 
 
Votering 
Enstemmig som rådmannens innstilling.  
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 08.06.2020: 

1. Kommunestyret tar vedlagt notat om Brukerstyrt personlig assistanse til orientering 
 

2. Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak for kommunestyret høsten 2020 med 
forslag til hvordan kommunen skal anskaffe BPA.  

 
[Lagre]  
 
 
 
 

9/20 Temaplan trafikksikkerhet - rullering av tiltakslista for 2020 
 
Arkivsak: 20/00909 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 18.06.2020 53/20 

Eldrerådet 08.06.2020 9/20 

Gran ungdomsråd   

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

08.06.2020 9/20 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret fatter følgende vedtak:  
1. Handlingsplan for fysiske tiltak 2020 godkjennes.  

2. Bevilgede kommunale generelle trafikksikkerhetsmidler benyttes på prioriterte tiltak så langt det 
    er mulig å gjennomføre i budsjettåret. Resterende midler benyttes på uprioriterte tiltak.    
3. Miljøgata i Gran er et viktig trafikksikkerhetstiltak som bl.a. gir forbedrede krysningspunkt for  
    elever til Hadeland videregående, Gran ungdomsskole og Trintom barneskole og bør derfor    
    prioriteres i fylkeskommunen handlingsprogram for fylkesveger. 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 08.06.2020: 
Enhetsleder samferdsel og park Arne Olav Olsen orienterte i saken 
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Disse hadde ordet i saken: 
Ingrid Woldengen, Anne Marie Grymyr Sterten, Øivind Gaarder, Thor Erik Linstad, Rolf Sletten. Jorid 
L. Hansen.  
 
Votering 
Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 08.06.2020: 
Kommunestyret fatter følgende vedtak:  
1. Handlingsplan for fysiske tiltak 2020 godkjennes.  

2. Bevilgede kommunale generelle trafikksikkerhetsmidler benyttes på prioriterte tiltak så langt det 
    er mulig å gjennomføre i budsjettåret. Resterende midler benyttes på uprioriterte tiltak.    
3. Miljøgata i Gran er et viktig trafikksikkerhetstiltak som bl.a. gir forbedrede krysningspunkt for  
    elever til Hadeland videregående, Gran ungdomsskole og Trintom barneskole og bør derfor    
    prioriteres i fylkeskommunen handlingsprogram for fylkesveger. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

10/20 Politisk delegeringsreglement - Oppstart revidering 2020 
 
Arkivsak: 20/00372 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 08.06.2020 10/20 

Gran ungdomsråd 20.02.2020 2/20 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

08.06.2020 10/20 

Formannskapet 04.06.2020 29/20 

Planutvalget 03.06.2020 27/20 

Kommunestyret 11.06.2020 39/20 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar oppstart av revidering av reglement for politisk delegering jf. 

kommuneloven § 5-14.  
2. Ferdig revidert delegeringsreglement sluttbehandles i kommunestyremøtet innen 31.12.2020 for 

ikrafttredelse fra og med vedtaksdato. 
 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 08.06.2020: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Anne Marie Grymyr Sterten 
 
Votering 
Enstemmig som rådmannens innstilling.  
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Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 08.06.2020: 

1. Kommunestyret vedtar oppstart av revidering av reglement for politisk delegering jf. 
kommuneloven § 5-14.  

2. Ferdig revidert delegeringsreglement sluttbehandles i kommunestyremøtet innen 
31.12.2020 for ikrafttredelse fra og med vedtaksdato. 

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

11/20 Prioritering av aktuelle saker og oppgaver for råd for likestilling av 
mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommende periode. Hva ønsker og 
kan rådet jobbe med? 
 
Arkivsak: 20/00065 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

13.01.2020 1/20 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

08.06.2020 11/20 

 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne har behandlet saken i møte 
13.01.2020 sak 1/20 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 13.01.2020: 
 
Flere medlemmer ytret ønske om at hver organisasjon kan ta denne saken til diskusjon i sine 
organisasjoner for å få innspill.  
 
 
Det ble fremmet følgende forslag til vedtak:  
Medlemmene i rådet tar med saken til de organisasjonene de representerer, saken tas opp til 
behandling i rådets møte i mars. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Øivind Gaarder, Iver Knarud, Anne Marie G Sterten, Rolf Sletten, Anna Røken, Thor Erik Linstad 
 
Votering 
Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 13.01.2020: 
Medlemmene i rådet tar med saken til de organisasjonene de representerer, saken tas opp til 
behandling i rådets møte i mars. 
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Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 08.06.2020 
Rådet behandlet saken som en videreføring av vedtaket som ble gjort da saken ble behandlet som 
sak 1/20 i møte 13.01.20. 
Mange av tilbakemeldingene som rådets medlemmer har fått handler om forhold som ikke ligger til 
kommunens ansvarsområder, men er mer av fylkeskommunal art, som for eksempel samferdsel og 
kollektivtilbud. 
Universell utforming er et tema som flere medlemmer har fått tilbakemelding om at er viktig for 
gruppen som rådets medlemmer representerer.  
Det påpekes viktigheten av å bli tatt med i prosessen tidlig nok i saker, slik at det ikke bare blir saker 
som kommer til orientering.   
Det kom også opp spørsmål om det er mulighet for å reise ut som råd og se hvordan tettstedene er 
med tanke på universell utforming.  
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Rolf Sletten, Shaqir Rexhaj, Anna W Røken, Thor Erik Linstad, Ingrid Woldengen, Anne Marie Grymyr 
Sterten, Jorid L. Hansen. 
 
Forslag til vedtak:  
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne ønsker å prioritere saker som handler 
om universell utforming. 
 
Votering 
Enstemmig som forslag til vedtak. 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 08.06.2020: 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne ønsker å prioritere saker som handler 
om universell utforming. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
 



 

1 
 

  

MØTEINNKALLING   
 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Dato: 31.08.2020 09:00  
Sted: Møterom Brandbukampen, Gran rådhus  
Arkivsak: 19/02233  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall meldes via epost gunn.kristin.reinli@gran.kommune.no. 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 

 
 
 

SAKSLISTE  

12/20 16/00065-70 
Endring i reglement for kommunestyret om adgang til å gjennomføre 
fjernmøter 

 

13/20 20/01724-3 Stortingsvalget 2021 - Antall valgdager  

14/20 20/00316-6 Brukerstyrt Personlig Assistanse - oppsummering etter temadag.  

    

 
 
Jaren, 26. august 2020 
 
 
Gunn Kristin Reinli 
Utvalgssekretær 
 
 

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


 2  

12/20 Endring i reglement for kommunestyret om adgang til å gjennomføre 
fjernmøter 
 
Arkivsak-dok.  16/00065-70 
Arkivkode.  082  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 03.09.2020 38/20 

Gran ungdomsråd   

Eldrerådet   

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

31.08.2020 12/20 

Kommunestyret 16.09.2020 69/20 

 
 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret vedtar følgende endringer i reglementet for kommunestyret: 

1. Kommunestyret beslutter at møter i kommunestyret og andre folkevalgte organer ved behov kan 
avholdes som fjernmøter i henhold til bestemmelsene i kommuneloven § 11-7. Det er en 
forutsetning at reglene i kommuneloven § 11-7 følges ved at det benyttes tekniske hjelpemidler 
slik at alle deltakere kan se, høre og kommunisere med hverandre under gjennomføringen av 
møtet. 

2. Regelen legges inn som nytt avsnitt nederst under punkt 5 i reglementet for kommunestyret.  

3. Regelen gis virkning fra vedtakstidspunktet. 

4. Rådmannen finansierer nyanskaffelser med digitaliseringsmidler for 2020 og driftsutgifter 
innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2021-2024. 

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommunal og moderniseringsdepartementet: Opphevelse av midlertidig forskrift 
om gjennomføring av fjernmøter, datert 24.06.2020 

Ja 

Kommuneloven av 22.06.2018 Nei 
Midlertidig forskrift 13.03.2020 om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og 
fylkeskommuner for å begrense spredning av covid-19. – Opphevet med virkning fra 
01.08.2020 

Nei 

Digitaliseringsstrategi for Gran kommune, vedtatt i sak 78/18 i kommunestyremøtet 
22.10.2018. 

Nei 

Reglement for Gran kommunestyre, Håndbok for folkevalgte i Gran kommune 
(Politikerhåndboka) kapittel 5 

Nei* 

*) Lenke til politikerhåndboka: 
https://handboker.kf.no/handboker/public/3446/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8fb2478d-d0d8-
4956-84f0-6f0f6873dabd 
 

Oppsummering 
Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter er opphevet med virkning fra 01.08.2020. 
Kommunal og moderniseringsdepartementet har sendt påminnelse til kommunene om adgangen 

https://handboker.kf.no/handboker/public/3446/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8fb2478d-d0d8-4956-84f0-6f0f6873dabd
https://handboker.kf.no/handboker/public/3446/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8fb2478d-d0d8-4956-84f0-6f0f6873dabd


 3  

til å vedta at alle folkevalgte organer ved behov kan avholde fjernmøter, og om behovet for 
eventuelt å sikre at kommunen har nødvendige tekniske hjelpemidler slik at alle møtedeltakere 
kan se, høre og kommunisere med hverandre under slike møter, jf. kommuneloven § 11-7.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev 24.06.2020 informert alle kommuner og 
fylkeskommuner om at midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og 
fylkeskommuner for å begrense spredning av covid-19 er opphevet, med virkning fra 01.08.2020.  
 
Forskriften ga unntak fra kommunelovens regler om møtegjennomføring. Den ga midlertidig adgang 
til å gjennomføre fjernmøter via digitale møteplattformer uten å ha truffet formelt vedtak ihht. 
kommuneloven § 11-7. Forskriften ble fastsatt 13.03.2020 i forbindelse med utbruddet av Covid-19. 
Begrunnelsen for å oppheve forskriften er at landet i juni begynte å åpne opp og at det ble mulig for 
folkevalgte organer å ha fysiske møter igjen, og at allmenheten kunne være til stede under møtene 
slik loven krever. Forskriften om unntaket fra loven var nødvendig fordi det kom brått på at det i 
praksis var forbudt å holde fysiske møter, og fordi en antok at kommunene ikke hadde sikret seg med 
formelle vedtak og nødvendige tekniske hjelpemidler som var nødvendige dersom fjernmøtene 
skulle kunne gjennomføres etter loven. 
 
Nå når forskriften er opphevet må kommunestyret bestemme om det skal innføres en regel i 
reglementet for kommunestyret, slik at kommunestyret og andre folkevalgte organer i fremtiden kan 
gjennomføre fjernmøter ved behov. 
 
Det vil være en forutsetning ved eventuell gjennomføring av fjernmøter at reglene i kommuneloven § 
11-7 følges, slik at god kommunikasjon ivaretas i møtet.  
 
Dersom kommunestyret åpner for adgang til å holde fjernmøter, må administrasjonen følge opp med 
å anskaffe godt funksjonelle tekniske løsninger som tas i bruk slik at møter i folkevalgte organer kan 
gjennomføres i samsvar med lovkravene. Kommunen skal etter kommunelovens formålsparagraf 
sørge for et sterkt lokaldemokrati med aktiv deltakelse både fra folkevalgte og innbyggere. Se 
punktet Lover og forskrifter. Gjennomføring av eventuelle fjernmøter krever anskaffelse og bruk av 
teknisk utstyr som sikre at alle møtedeltakerne kan «se, høre og kommunisere med hverandre» 
mens møtet gjennomføres. Lovkravene som gjelder møter i folkevalgte organer gjelder også for 
fjernmøter. Det vil også si at møtene skal være åpne og tilgjengelige for allmenheten med mindre det 
unntaksvis foreligger en hjemmel for å lukke møtet. 
 
Ved vurdering av hvilke tekniske løsninger som er egnede, og ved anskaffelsen og bruken, må det 
legges stork vekt på å sikre «et sterkt og representativt lokaldemokrati». Møtegjennomføringen skal 
fungere godt, både for det politiske utvalget samlet, for møteleder og for hvert enkelt medlem, slik at 
han eller hun kan utøve vervet som folkevalgt uavhengig av posisjon og opposisjon. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 22.08.2018. 
Midlertidig forskrift 13.03.2020 om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for 
å begrense spredning av covid-19. – Opphevet med virkning fra 01.08.2020. 
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Hva innebærer kravet i kommuneloven § 11-7 om at alle møtedeltakere skal kunne se, høre og 
kommunisere med hverandre? Dette er et tolkningsspørsmål. Lovens formålsparagraf, § 1-1 første 
ledd andre setning sier at «Loven skal legge til rette for det lokale folkestyret og et sterkt og 
representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.» Det er et generelt juridisk prinsipp at 
formålsparagrafer skal tillegges vekt ved tolkningen av resten av lovteksten, der det er rom for 
skjønn og fortolkninger. Formålsparagrafen i kommuneloven tilsier at hensynet til demokratiet skal 
veie tungt ved beslutninger vedrørende den praktiske møtegjennomføringen og ved vurderingen av 
hva som er akseptable tekniske løsninger for kommunikasjonen i møtet. 
 
Eksisterende planer 
Gran kommunes digitaliseringsstrategi kan være nyttig i eventuell oppfølgingen av vedtaket, ved valg 
av tekniske løsninger som sikrer innbyggerne og de folkevalgtes rettigheter og medvirkningsmulighet. 
Strategien skal bidra til et overordnet perspektiv og en strukturert fremgangsmåte ved forberedelser, 
beslutninger og anskaffelser av digitale systemer.  
 
Digitaliseringsstrategi for Gran kommune, ble vedtatt i sak 78/18 i kommunestyremøtet 22.10.2018. 
Digitaliseringsstrategien beskriver sentrale innsatsområder for å møte innbyggerne der de er, yte 
gode tjenester og etterleve forventningene til en moderne kommune. Strategien konkretiserer 
strategiske grep og peker på forutsetninger for gode digitale tjenester.  
 
Digitalisering er ikke et mål i seg selv men et verktøy. Digital teknologi kan ha et stort 
gevinstpotensial, men må innføres på en kritisk og gjennomtenkt måte, slik at både tilsiktede og 
utilsiktede effekter blir vurdert og tatt hensyn til. 
 
 
Gjeldende vedtak 
Reglement for kommunestyret, politikerhåndboka kapittel 5. 
 
Økonomi 
Eventuell gjennomføring av fjernmøter krever anskaffelse og drift av teknisk utstyr som nevnt over. 
Dette er ikke utredet nærmere i denne saken. Saken gjelder vedtak om adgang til å gjennomføre 
fjernmøter i kommunestyret og andre folkevalgte organer i kommunen. Innstillingen forutsetter at 
anskaffelse gjennomføres innenfor rammen av årets digitaliseringsmidler. 
 
Bemanning 
Se punktet økonomi. Gjennomføring av fjernmøter i kommunestyret og andre folkevalgte organer vil 
kreve ressurser til anskaffelse, klargjøring og drift av utstyret, inkludert støtte fra stabsfunksjoner. 
Rådmannen gjør oppmerksom på dette, uten å beskrive det nærmere i saken.  
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar følgende endringer i reglementet for 
kommunestyret som også omfatter møter i andre folkevalgte organer i kommunen: 
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1. Kommunestyret beslutter at møter i kommunestyret og andre folkevalgte organer ved behov kan 
avholdes som fjernmøter i henhold til bestemmelsene i kommuneloven § 11-7. Det er en 
forutsetning at reglene i kommuneloven § 11-7 følges ved at det benyttes tekniske hjelpemidler 
slik at alle deltakere kan se, høre og kommunisere med hverandre under gjennomføringen av 
møtet. 

2. Regelen legges inn som nytt avsnitt nederst under punkt 5 i reglementet for kommunestyret.  

3. Regelen gis virkning fra vedtakstidspunktet. 

4. Rådmannen finansierer nyanskaffelser med digitaliseringsmidler for 2020 og driftsutgifter 
innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2021-2024. 

 
Det er opp til kommunestyret å bestemme om en ønsker å innføre en regel som gir adgang til å 
gjennomføre møter i kommunestyret og andre folkevalgte organer som fjernmøter, slik rådmannen 
foreslår i innstillingen.  

Alternativer kan være: 

 å ikke vedta endringer i reglementet, det vil si å ikke åpne for adgang til å holde fjernmøter 

 å vedta en utsettelse sammen med bestilling av en nærmere utredning av behovet for 
økonomisk ramme og bevilgning til anskaffelse av teknisk utstyr 

Innstillingen i saken omfatter ikke økonomisk bevilgning, men på grunn av krav til teknisk utstyr til 
møtegjennomføringen, - anskaffelse, klargjøring og drift av utstyret, anbefaler rådmannen at saken 
likevel behandles via formannskapet. Fordi det er usikkert hvordan Covid-19-situasjonen utvikler seg 
i ukene og månedene framover anbefaler rådmannen at formannskapet og kommunestyret vedtar 
innstillingen slik den foreligger, fremfor de nevnte alternativene. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Reglementet for kommunestyret oppdateres på kommunens hjemmeside i tråd med vedtaket. 
 

 
Dato: 12. august 2020 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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13/20 Stortingsvalget 2021 - Antall valgdager 
 
Arkivsak-dok.  20/01724-3 
Arkivkode.  011  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Valgstyret 03.09.2020 2/20 

Gran ungdomsråd   

Eldrerådet   

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

31.08.2020 13/20 

Kommunestyret 16.09.2020 68/20 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Valgtinget for stortingsvalget 2021 holdes søndag 12. og mandag 13. september. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Stortingsvalget og sametingsvalget 
2021 – fastsetting av valgdag, brev av 03.08.2020 

Nei 

Valgprotokoller for valgstyret kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 Nei 
Saksutredning og vedtak i valgstyre-sak 11/19 møtet 10.10.2019: Kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2019 – Evaluering 

Nei 

Saksutredning og vedtak i valgstyre-sak 4/17, møtet 02.11.2017: Stortings- og 
sametingsvalget 2017 – Evaluering 

Nei 

Valgloven av 28.06.2002 og valgforskriften av 02.01.2003 Nei 
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må selv beslutte om det skal holdes valgting søndag 12. i tillegg til mandag 13. 
september 2021. Vedtaket må treffes senest sammen med budsjettvedtaket for 2021. Rådmannen 
anbefaler at det holdes todagersvalg i samsvar med tidligere praksis i kommunen. Alternativene er 
å holde valg kun på mandag i alle eller enkelte av stemmekretsene. Vurdering av antall 
stemmekretser er ikke del av denne saksutredningen og må eventuelt bestilles som egen 
saksutredning. Saksutredning om forhåndsstemmegivning legges fram for valgstyret vinteren 2021. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret må i forkant av stortingsvalget 2021 avgjøre om kommunen skal holde én eller to 
dagers valgting, jf. valgloven § 9-2 (2). Gran kommune har lang praksis med å holde valgting både 
søndag og mandag. 
 
Denne saken gjelder kun valgting. Sak om forhåndsstemmegivning, tider og steder, legges fram for 
valgstyret vinteren 2021. I saksutredningen må behov for- og tilgang til forhåndsstemmegivning 
vurderes i sammenheng med tilgangen til valgtinget og antall valgdager vedtatt av kommunestyret (i 
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denne saken), slik at kommunen samlet sikrer et godt, tilgjengelig og fleksibelt stemmetilbud til 
velgerne. 
 
Vedtak med beslutning om kommunen skal holde todagersvalg i 2021 må treffes senest sammen 
med at kommunestyret vedtar budsjettet for 2021. Fordi vedtak om antall valgdager har betydning 
for senere vedtak om åpningstidene på valgtinget anbefales det at førstnevnte vedtak treffes senest i 
kommunestyremøtet 29.10.2020. Vedtaket om antall valgdager har også betydning for 
saksutredninger om valg av stemmestyrer samt godtgjørelse til disse, og for rekruttering av 
valgfunksjonærer. 
 
Åpningstidene for valgtinget vedtas av valgstyret i egen sak høsten 2020 etter at kommunestyret har 
vedtatt antall valgdager. Som del av den saksutredningen vil valgadministrasjonen vurdere om 
åpningstidene på valgtinget bør utvides slik at valglokalene stenger kl. 2100 på mandag for å øke 
tilgjengeligheten for velgerne samtidig som vi tilpasser oss nasjonal medias kommunikasjon av 
åpningstider. 
 
Valgdeltakelsen er normalt høyere ved stortingsvalg enn ved kommunevalg. Valgprotokollen for 
valgstyret ved stortingsvalget i 2017 og kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 viser følgende 
fordeling av antall stemmegivninger søndag og mandag ved forrige valg: 
 

Fordeling av valgtingsstemmegivninger søndag og mandag ved stortingsvalget 
2017 og kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 
 

Stemmekrets Kryss i manntall 2017 Kryss i manntall 2019 

Søndag Mandag Søndag Mandag 

Jaren 557 696 402 666 

Gran 475 576 423 549 

Vestre Gran 387 485 352 437 

Brandbu 814 897 642 932 

Bjoneroa 81 109 74 91 

Sum 2 314 2 763 1 893 2 675 

 
 

Fordeling valgting og forhåndsstemmegivning ved stortingsvalget 2017 
og kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 
 

 2017 2019 

Sum stemmegivninger valgting 5 077 4 568 

Sum forhåndsstemmegivninger 2 900 2 435 

Totalt 7 977 7 003 

 
 
Valgloven ble endret med virkning fra 1. juli 2016: Forslag om å holde valgting på søndag før 
valgdagen kan ikke lenger vedtas av et mindretall i kommunestyret. 
 
Det følger av valgloven § 9-2 (2) at vedtak om todagersvalg ikke behøver å omfatte alle kommunens 
stemmekretser. Det er mulig å holde todagers valg i noen kretser og valg kun på mandag i andre, 
men det er ikke lov å holde valg kun på søndag. Valgdagen mandag er obligatorisk, jf. valgloven § 9-2 
(1). I Gran kommune bor det mange pendlere som benytter seg av muligheten til å avgi stemme på 
søndag. Valgting på søndag kan også være en fordel for studenter og andre som ikke har mulighet til 
å stemme mandag, og som ikke har avgitt forhåndsstemme. Tilretteleggingen for forhånds-
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stemmegivning og hvordan denne er kommunisert har betydning for hvor mange som velger å avgi 
stemme på valgtinget. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 besluttet valgstyret å øke 
forhåndsstemmetilbudet i kommunen ved å åpne for forhåndsstemmemottak på to av kommunens 
handelssteder. 
 
Valgadministrasjonen har drøftet muligheten for å redusere antall valgtings-stemmekretser ved at 
den eller de stemmekretsene som har færrest stemmeberettigede slås sammen med en annen krets 
eller andre kretser. Slike endringer er ikke utredet i denne saken, men kan eventuelt bestilles av 
kommunestyret som en egen saksutredning. Se punktet Vurdering og alternative løsninger. 
 
Det er viktig med god kommunikasjon ovenfor velgerne, herunder å gjøre velgerne oppmerksom på 
at både forhåndsstemmegivning og stemmegivning på valgtinget er åpne for alle kommunens 
innbyggere uavhengig av hvor en er registrert bosatt i kommunen. Det vil si at en innbygger kan velge 
å benytte det forhåndsstemmestedet eller valgtingsstemmestedet som er mest praktisk. 
  

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Valgloven av 28.06.2002, Valgforskriften av 02.01.2003 
 

§ 9-2.Fastsetting av valgdag 

(1) Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag. 

(2) Kommunestyret kan selv vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal 
holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. 

 
 
Eksisterende planer 
Ingen. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen. Antall valgdager må vedtas i forkant av hvert valg. 
 
Økonomi 
Antall valgdager påvirker kostnadene til valggjennomføring, hovedsakelig gjennom utgiftene til 
godtgjørelse/lønn til stemmestyrer og valgfunksjonærene i stemmekretsene. Dette er noe av 
grunnen til at vedtaket etter valgloven skal fastsettes senest samtidig med budsjettvedtaket for 
valgåret. Det vil bli lagt fram egne saker for valgstyret om valg av stemmestyrer og om godtgjørelse 
til disse, jf. punktet Bemanning. Vedtaket om godtgjørelse sluttbehandles i kommunestyret og vil ha 
betydning for økonomien. Valgstyrets vedtak om åpningstider, senere høsten 2020, vil påvirke 
vaktinndelingen og hvor mange timer den enkelte må jobbe under valggjennomføringen. 
Valgadministrasjonen anslår at kommunen vil kunne spare mellom en tredjedel og en fjerdedel av 
kostnadene til godtgjørelse/lønn og bevertning til stemmestyrer og valgfunksjonærer ved å ha 
valgting kun på mandag, det vil si et beløp i størrelsesordenen kr 70 000 til 100 000, men beløpet er 
usikkert. 
 
 
Bemanning 
Tidligere antall stemmestyremedlemmer og valgfunksjonærer har vært basert på Gran kommunes 
praksis med å holde todagersvalg. Valg av nye stemmestyremedlemmer må være vedtatt i valgstyret 
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senest i begynnelsen av desember for å sikre nødvendig opplæring og fremdrift i valgarbeidet. 
Mannskapsbehovet og inndelingen av vaktene avhenger som nevnt av hvilke stemmetider 
(åpningstider) valgstyret vedtar senere høsten 2020. Rolle- og oppgavefordelingen mellom 
stemmestyremedlemmene og valgfunksjonærene påvirker det totale mannskapsbehovet, og vil bli 
vurdert av valgadministrasjonen - og drøftet med valgstyret før personene velges/rekrutteres høsten 
2020, med sikte på mer fleksibel bruk av mannskapet. 
 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at det holdes todagersvalg i Gran kommune, søndag 12. og mandag 13. 
september 2021, slik det følger av innstillingen i saken. 
 
Alternative vedtak kan være: 

 å vedta å holde valg kun mandag i alle stemmekretser 

 å vedta å holde valg kun mandag i enkelte av stemmekretsene og todagers valg i de andre 

 å utsette vedtak om antall valgdager til kommunestyremøtet 29.10.2020 og samtidig be 
rådmannen utrede fordeler og ulemper ved å gjennomføre én eller todagers valg 

 å utsette vedtak om antall valgdager til kommunestyremøtet 29.10.2020 og samtidig bestille 
en utredning om endringer i antall stemmekretser 

 å vedta innstillingen og i tillegg bestille en utredning om endringer i antall stemmekretser 
 
Rådmannens kommentar til alternativene 
Rådmannen mener todagersvalg gir best tilrettelegging for stemmegivningen, spesielt for 
kommunens pendlere, studenter og andre som ikke kan avgi stemme på mandag og som ikke har 
forhåndsstemt. Alternativet med valgting kun mandag 13. september er ikke utredet nærmere i 
denne saken, da kommunen har lang praksis med å holde todagersvalg. Dersom kommunestyret 
ønsker et alternativt vedtak, anbefaler rådmannen at beslutningen om eventuelt todagersvalg 
utsettes, og at det legges fram en ny saksutredning til kommunestyret til møtet 29.10.2020, med en 
redegjørelse for fordeler og ulemper ved alternativene, herunder økonomiske konsekvenser, 
hensynet til tilgjengelighet for velgerne, korrekt og sikker valggjennomføring, bemanning og 
valgmedarbeidernes arbeidssituasjon, kommunikasjon. 
 
Selv om valgstyret og valgadministrasjonen legger stor vekt på god kommunikasjon ovenfor velgerne 
vil endringer i praksis alltid kunne medføre noen ulemper og misforståelser. Erfaring har vist at noen 
velgere vil forholde seg til den praksisen de har vært vant til og ikke oppfatte eller søke informasjon 
om vedtatte endringer. Dette er en ekstra grunn til at endringer som gjennomføres på valgområdet 
bør vurderes grundig. 
 
Rådmannen har over pekt på muligheten for å redusere antall stemmekretser for valgtinget. Antall 
stemmekretser må blant annet sees i sammenheng med tilbud om forhåndsstemmegivning. En 
utredning av valgtingsstemmekretsene er som sagt ikke del av denne saken. Det er opp til 
kommunestyret å eventuelt bestille en slik utredning. Kommunestyret kan vedta slik bestilling som et 
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alternativ til innstillingen, slik at vedtak om antall valgdager utsettes til eventuell endring av antall 
stemmekretser er vedtatt. Kommunestyret kan også bestille en slik utredning som et tillegg til 
innstillingen. I en sak om antall stemmekretser må eventuelt også økonomiske – og andre 
konsekvenser belyses på samme måte som nevnt over. Etter valgloven § 9-3 (1) må kommunen 
informere sentral matrikkelmyndighet om endringer i valgtingsstemmekretsene innen 31. mars i 
valgåret. Av praktiske hensyn og fordi vedtaket har stor betydning for andre saksutredninger og 
vedtak anbefaler rådmannen at slik eventuell sak behandles i kommunestyret senest 29.10.2020. 
 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar antall valgdager innen utgangen av oktober, slik at 
beslutningen er tatt før valgstyret velger stemmestyrer og valgfunksjonærer, og før valgstyret og 
kommunestyrer vedtar eventuelle endringer i godtgjørelse til stemmestyrer og valgfunksjonærer. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vedtaket gjøres kjent gjennom annonsering og oppslag i tilknytning til valggjennomføringen. 
 

 
Dato: 21. august 2020 
Godkjent av rådmannen 
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14/20 Brukerstyrt Personlig Assistanse - oppsummering etter temadag. 
 
Arkivsak-dok.  20/00316-6 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Janicke Brechan 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

31.08.2020 14/20 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne oppsummerer følgende etter 
informasjonsmøte om BPA 5. mars 2020 og diskusjon i rådsmøte 31. august 2020: 
 
* 
* 
* 
*  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Rådet deltok på et informasjonsmøte om BPA 5. mars 2020 i regi av Norges Handikapforbund. Med 
bakgrunn i møtet vil rådet oppsummere de viktigste momentene. Oppsummeringen kan tas med 
når rådmannen legger fram sak for kommunestyre om organisering av BPA ordningen høsten 2020.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret skal høsten 2020 behandle en sak om videre organisering av BPA ordningen i Gran 
kommune. I den forbindelse ble det arrangert et informasjonsmøte om BPA i regi av Norges 
Handikapforbund, der rådets medlemmer var invitert til å delta. Det legges derfor fram en sak med 
åpen innstilling som inviterer rådet til å oppsummere de viktigste momentene fra informasjonsdagen 
og andre momenter de mener er viktig at rådmannen tar med seg i saksutredningen.    

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Ikke relevant 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Ikke relevant 



 12  

 
Økonomi 
Ikke relevant 
 
Bemanning 
Ikke relevant 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Ikke relevant 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vedtaket tas inn i den pågående saksutredningen 
 

 
Dato: 25. august 2020 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 



 

1 
 

  

Tilleggssaksliste   
 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Dato: 31.08.2020 09:00  
Sted: Møterom Brandbukampen, Gran rådhus  
Arkivsak: 19/02233  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall skal meldes via epost gunn.kristin.reinli@gran.kommune.no. 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 
 

SAKSLISTE  

15/20 19/00233-9 
Plan for legetjenesten og driftsform ved Sagatangen legekontor. 
Inndragning av fastlegehjemmel 

 

    

 
 
 Jaren, 28. august 2020 
 
 
Gunn Kristin Reinli 
Utvalgssekretær 
 
 
  

mailto:gunn.kristin.reinli@gran.kommune.no
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15/20 Plan for legetjenesten og driftsform ved Sagatangen legekontor. 
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Rådmannens innstilling: 
1. Plan for legetjenesten tas til orientering 
2. Sagatangen legekontor eies og drives i regi av Gran kommune 
3. Sagatangen legekontor bemannes på følgende måte: 
- Dagens sykehjemslegestillinger samles på Sagatangen legekontor 
- Det opprettes en stilling som helsesekretær/bioingeniør 100% 
- Det opprettes to legestillinger på 50 % hver med oppgave som fastlege 
- Ressurs til sykehjemslege utvides med 60 % stilling. 
- Fastleger og øvrig personale ved Sagatangen legekontor ansettes kommunalt.  
- Økte kostnader på ca. kr. 850 000 innarbeides i budsjett og økonomiplan 2021-2024 
4. Den femte ubesatte fastlegehjemmelen ved Brandbu legegruppe inndras og rådmannen får 
fullmakt til å forhandle med fratredende lege om utkjøp. 
 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
Plan for legetjenesten i Gran        Ja  
Dok. 16/02755-75 Varsel om inndragning av fastlegehjemmel    Nei 
Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024     Nei 
Innspill til Plan for legetjenesten        Ja 
Notat fra geriater til plan for legetjenesten      ja 
 

Oppsummering 
 
Plan for legetjenesten skal blant annet danne grunnlag for driftsform ved Sagatangen legekontor. 
Sagatangen legekontor er en del av prosjekt 690 – sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen som 
er forventet ferdigstilt i starten av 2023. Legekontoret er skissert med fem kontorer, akuttrom, 
laboratorium og resepsjon lokalisert i kjernen av bygget. 
  
Planen for legetjenesten skisserer endringer som har skjedd som har fått betydning for 
rekruttering, og de økte kravene kommunene står ovenfor i sitt «sørge for-ansvar». 
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Planen er drøftet i LSU (lokalt samarbeidsutvalg for fastlegeordningen) og med kommunens 
sykehjemsleger før den legges frem til behandling.  
Den femte ubesatte fastlegehjemmelen ved Brandbu legegruppe foreslås inndratt. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Plan for legetjenesten 
Plan for legetjenesten er hjemlet i Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om 
allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene (ASA 4310) § 6.2. En slik plan skal sikre at 
fastlegene har forutsigbarhet i sin virksomhet i henhold til gitte rammebetingelser, slik som forventet 
listestørrelse, sammensetning av pasientpopulasjon, veiledning av turnusleger mv. 
Videre skal planen rulleres og forelegges samarbeidsutvalget til vurdering og uttalelse. 
Plan for legetjenesten i Gran 2018-2021 ble drøftet i lokalt samarbeidsutvalg i flere møter i 2018.  
Plan for legetjenesten som her legges fram er en revidering og tar opp i seg endrede forutsetninger 
som er tilkommet siden 2018. Planen har ikke tidligere vært behandlet politisk. Det har så langt vært 
praksis at planen har vært behandlet administrativt. 
 
Tilbakemeldingene fra fastlegene er lagt ved saken. Kort oppsummert er det ønske fra dem om 
endret driftsform til 8:2 løsning(hybridløsning) eller fastlønn som begge er beskrevet som annerledes 
enn den vi har på våre legekontor i Gran, de er selvstendig næringsdrivende. De støtter ikke 
etablering av et fastlegekontor på Sagatangen slik vi har skissert i sak 94/18. 
 
Tilbakemeldingene fra sykehjemslegene i møte 20.08.20, er at de støtter en styrking av 
sykehjemsmedisinen som vi legger opp til. Det er i dag små bistillinger på 13,3 prosent, som 
legedekning på langtidsavdelingene. De mener det er bra at flere avdelinger samles i et nytt helse og 
omsorgssenter, det blir et tettere samarbeid mellom legene på sykehjemmet ved Sagatangen og at 
det er en styrke at et sykehjem har lege tilgjengelig hver dag i uken. 
 
Sagatangen 
Kommunestyret vedtok i sak 94/18 at det skal etableres et kommunalt legekontor som 
samlokaliseres med nytt sykehjem ved Sagatangen. Videre vedtok kommunestyret at innretning på 
bemanning og driftsmodell behandles i forbindelse med Plan for legetjenesten i Gran. Driftsformen 
er beskrevet i Plan for legetjenesten. Hovedpoengene er økt sykehjemslegeressurs på 60%, og 
opprettelse av to 50% stillinger for å ivareta en pasientliste, en fellesliste som også LIS1 (Turnus)lege, 
og eventuelt kommuneoverlege og geriater/ sykehjemslege kan betjene. Fra tidligere har vi tre små 
bistillinger på til sammen 40 % som da til sammen utgjør to legeårsverk ved kontoret. 
 
Rådmannen viser til at leger og medarbeidere ved legekontoret skal være en ressurs for den samlede 
virksomheten i bygget, sykehjemsavdelinger, IMA/KAD, omsorgsboliger, spesialistsenteret og andre. 
Medarbeidere som helsesekretærer og bioingeniør vil på samme måte som legene måtte være 
tilgjengelig på tvers. 
Dette vil være enklere å få til ved kommunalt drift enn om medarbeiderne er privat ansatte.  
Rådmannen tilrår at det rekrutteres til to fulltids legestillinger for oppstart tidlig i 2023, en spesialist i 
allmennmedisin med veilederkompetanse («senior») og en ALIS/utdanningskandidat («junior). LIS1 
(turnus)-legestillingen flyttes til Sagatangen legekontor og geriater/sykehjemslege tilknyttes også, slik 
at det gis mulighet for poliklinisk arbeid hvis ønskelig. Legestillingen ved Markatun III tilknyttes også 
Sagatangen legekontor. Ved rekrutteringen av ny kommuneoverlege bør signaliseres mulighet for 
deltids allmennmedisinsk praksis (inntil 20%) for evt. bibehold (obligatorisk etterutdanning) av eller 
videreutdanning til også spesialitet i allmennmedisin.  
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Fastlegehjemmel 
I sak 61/20 vedtok videre kommunestyret at administrasjonens inndragning av fastlegehjemmel ved 
Brandbu legegruppe trekkes tilbake, og at videre endringer i fastlegehjemler i kommunen stilles i 
bero inntil Plan for legetjenesten i Gran har vært til politisk behandling høsten 2020.  
 
I planen er det oppdaterte tabeller for pasientgrunnlaget til de 13 hjemlene. Det er 443 pasienter på 
listen kommunen ønsker å inndra. Det er kapasitet på de andre listene til å ivareta 443 pasienter og 
samtidig opprettholde i overkant av 7% ledige kapasitet på listene. 
 
Tiltak for rekruttering av fastleger til privat praksis 
Privat fastlegevirksomhet er i sin helhet finansiert av Staten, gjennom basistilskudd, 
stykkprishonorarer og egenandeler. Kommunen har aldri hatt selvstendig finansieringsansvar for 
noen del av kurativ (behandlende) praksis. Staten har imidlertid stilt til rådighet etableringstilskudd 
som kommuner kan søke på, og som tilgodeser nye fastleger i etableringsfasen. Fastlegene har lenge 
ønsket også kommunal medfinansiering utenom avtaleverket for nyrekruttering og tilskudd til leger 
for å fortsette i avtalepraksis.  
 
Dels har det vært ønske om overtakelse av kontorer og regulær ansettelse i fast stilling, i noe større 
grad et ønske om overtakelse av kontorer, men med avtale om subsidiert privat praksis, såkalt 8.2. 
avtale.  Hvis dette er ønskelig vil det kreve en utredning for å få frem et realistisk kostnadsbilde.  
 
Alle fastleger synes likevel enige om at arbeidsbyrden har økt betraktelig. Først og fremst skyldes det 
en rivende medisinsk utvikling med større muligheter og en betydelig økning i krevende innsats, også 
for allmennlegene. Det er tilkommet en rekke oppgaver, som oppfølging av Nav-saker og en 
betydelig overføring av rutineoppgaver fra sykehusene til fastlegene. Befolkningens konsultasjoner 
har ikke økt de siste årene, men vil komme til å øke med flere personer i alderen 80 +. 
Gjennom Handlingsplanen for allmennlegetjenesten 2020-2024 har regjeringen skissert tiltak for å 
stabilisere og bedre allmennlegetjenesten, herunder fastlegeordningen. Noen tiltak, som bedret 
finansiering, er allerede iverksatt, som ekstraordinær økning av basistilskudd og endret 
beregningsmodell. For fastlegene i Gran gav det fra 1.mai 2020 en økning på i snitt 14%.  
Fastlegene i Gran har særlig ønsket at kommunen søker tilskudd til såkalt ALIS-avtale, fortrinnsvis 
fastlønnet, men der legen arbeider i en privat legegruppe. 
 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
Forskrift for fastlegeordningen i kommunene 
Forskrift for pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen 
 
 
Eksisterende planer 
Strategiplan for helse og omsorgstjenesten 2017-2040 
 
Gjeldende vedtak 
17/02032-157 Etablering av kommunalt fastlegekontor og styrking av legetjenesten på helse- og 
omsorgssenteret   
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Økonomi 
Avslutning av en hjemmel ved Brandbu legegruppe for å stabilisere listekapasiteten vil kunne 
medføre en engangskostnad for utkjøp av listen, jamfør Rammeavtale ASA 4310. Utgiften er 
foreløpig ikke avklart siden informasjon om hva en liste koster eller er verd, ikke tilkommer 
kommunen. Utgiften forutsettes dekket innenfor rammen av helse og omsorg sitt driftsbudsjett.  
 
Etablering av Sagatangen legekontor og styrking av bemanningsnormen er skissert til en kostnad i sak 
94/18(17/ 02032-157). Kostnaden var estimert til 853 000 kroner. 
 

Økning legeårsverk 1,6 årsverk 
1 fastlegehjemmel 100% (delt på 
to stillinger) 
0,6 økt stilling sykehjemslege 

1 800 000 

Økning helse sekretær 1 100 000 

Driftskostnader legekontor 500 000 

Refusjoner og egenandeler -1 130 000 

Inntekt basistilskudd -480 000 

Reduserte kostnader turnuslege -792 000 

Praksiskompensasjon -145 000 

Utgift = 853 000 

 
Utgiften til en 60% sykehjemslege tilsvarer 685 000 kroner inkludert sosiale kostnader. 
 
For øvrig vises til teksten nedenfor, vikarkostnader i hjemmel og estimat for alternativet fastlønnet 
ALIS i privat legegruppe. 
 
Bemanning 
Det er behov for en økt administrativ ressurs for å følge opp nye krav ift. spesialistutdanningen. Det 
vil gjelde alle utdanningsstillinger, både i privat praksis og i fastlønnsstilling og er ikke medtatt her. 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 

Driftsform ved Sagatangen legekontor 
Sagatangen legekontor kan etableres som kommunalt eiet, men kommunalt eller privat drevet, evt. 
at driften er en mellomløsning, såkalt 8.2 avtale («hybridløsning» eller «0-løsning»). 
 
Kommunal drift. 
Rådmannen tilrår at Sagatangen legekontor etableres som kommunalt eid og drevet og der alt 
personalet, også legene, er fast ansatt i kommunen. Bakgrunnen er at kontoret på sikt er tenkt å 
dekke størstedelen av behovet for kommunale legetjenester på områder som ikke er finansiert slik 
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som kurativ (behandlende) praksis med basistilskudd og honorarer fra Helfo.  
Det vises til Plan for legetjenesten, kapitlet «Hva skal Sagatangen legekontor løse for Gran?». Kort 
sammendratt er det er behov for økte stillingsbrøker for å styrke sykehjemsmedisinen og for å 
etablere et legefellesskap med mulighet for enklere oppdekning for permisjoner, ferieavvikling og 
annet kommunalt arbeid. Kontoret kan også ivareta det kommunale utekontoret på Bjoneroa når 
avtalen med lege ved Brandbu avsluttes. Videre bør kommunen legge til et kommunalt legekontor 
forpliktelsene knyttet til helseberedskap, særlig innen smittevernet. Det anses også lettere å 
rekruttere til allmennmedisin og tilhørende spesialiseringsløp dersom legen er fastlønnet. 
Regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenesten skisserer en modell for teambaserte tjenester/ 
primærhelseteam, noe som erfaringsmessig er enklere å etablere dersom også legen er fastlønnet på 
linje med det øvrige personalet i teamet. 
Ved drift i egen regi sikrer kommunen fleksibilitet ift. drift og trygghet for at det er lege tilgjengelig 
for andre kommunale allmennmedisinske oppgaver i ferier, ved fravær eller uforutsette hendelser. 
Det siktes her til sykehjemsmedisinske og samfunnsmedisinske oppgaver.  
 
Ytterligere kan kommunalt ansatte leger ved behov bistå med å dekke opp listeansvaret for 
privatpraktiserende leger som ikke får til vikardekning i egen regi.  
 
Privat drift. 
En alternativ løsning er at kommunen bygger, eier og deretter leier ut legekontoret til 
privatpraktiserende leger med avtale. Rådmannen vil ikke anbefale dette. Det anses som 
uhensiktsmessig å etablere et fjerde, privat drevet kontor for åpen, kurativ praksis på linje med de 
tre øvrige ved Brandbu, Jaren og Gran. Skulle intensjonen med et integrert legekontor i et sykehjem 
og lokalmedisinsk senter ivaretas, måtte de private legene da ha store kommunale bistillinger som 
leger ved IMA/KAD, sykehjem og evt. utekontor. Kommunen vil overfor private leger heller ikke ha 
styringsrett til å omdisponere legeressurs ved uforutsett fravær. I kombinerte stillinger med fastlønn 
og privat praksis, der den behandlende delen av jobben er innsatsstyrt, vil innsatsen trekkes mot 
behandlingsdelen. Stykkprisfinansiering ivaretar heller ikke utdanning, undervisning, forskning og alle 
de andre oppgavene som de kommunale legetjenestene også må engasjere seg i.  
 
8.2 avtale («hybridløsning» eller «0-løsning») 
En annen alternativ løsningen er såkalt 8.2.avtale. Dette er en mellomløsning mellom selvstendig 
næringsdrift og fastlønnet fastlegepraksis. Kommunen stiller med kontor, utstyr, hjelpepersonell med 
mer, mens legene driver sin private praksis. I noen tilfeller danner legene «indre selskaper» der de 
anskaffer og drifter medisinsk-teknisk utstyr som genererer takster, mens kommunen drifter alt 
kontor-teknisk utstyr, som ikke utløser takster. Løsningen er omtalt i plan for legetjenesten. Lokalt 
kalles dette ofte for «null-løsning», «hybrid-løsning» og den er kjent fra nabokommuner som Søndre 
Land og særlig Østre Toten.  
Ordningen er regulert i ASA 4310 Rammeavtalen pkt. 8.2. (derav navnet 8.2.avtale). I utgangspunktet 
er en slik avtale om at kommunen stiller med kontor, utstyr og mer, en temporær ordning.  
Løsningen er meget populær blant legene og rekrutterer godt.  
Rådmannen vil imidlertid ikke anbefale en slik løsning for Sagatangen legekontor. Med 8.2. avtaler vil 
kommunen ha like lite styring av andre allmennmedisinske oppgaver som ved privat drift og det må 
på samme måte sluttes tilleggsavtaler og betales lønn og praksiskompensasjon for alt annet 
kommunalt legearbeid.  
 
 
 
Inndragning av fastlegehjemmel ved Brandbu legegruppe 
Gran kommune varslet i brev til Brandbu legegruppe av 03.06.2020 at ledig fastlegehjemmel ville bli 
inndratt. Etter en interpellasjon til kommunestyret vedtok kommunestyret å reversere inndragningen 
(formelt var inndragningen ikke effektuert, varselet av 03.06.2020 ble aldri besvart). 
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Gran kommune har etter dette planlagt å holde vikar fra vikarbyrå i hjemmelen, men ut oktober 2020 
har gjenværende leger i legegruppen ønsket å vikariere under forutsetning om at de videre får dekt 
driftsutgiften på kr. 70 000 per måned. Kostnadene er for de to vikarløsningene i den femte, ubesatte 
hjemmelen skissert nedenfor. Brandbu legegruppe praktiserer en lik deling av driftskostnadene 
mellom leger med svært ulikt omsetningsgrunnlag, så også overfor Gran kommune i den løpende 
vikarperioden. Gran kommune betaler således det samme, kr. 70.000 per mnd. til dekning av 
driftskostnader som fratredende lege og øvrige leger i gruppepraksisen.  
Antall innbyggere på listen har ikke økt og det anses ikke være mulig å få stabilisert legedekningen i 
denne femte hjemmelen. Dette betyr at det er urealistisk når vi over tre-fire år har hatt flere ulike 
leger i stillingen og antallet tilknyttede pasienter på listen ikke har økt.  Dersom hjemmelen ikke 
inndras, påløper kostnader som nedenfor: 
 
 

Vikarkostnader, lege i hjemmel, per mnd. Vikarkostnader, lege i hjemmel, per mnd. 
Vikar fra vikarbyrå 
(alternativ fra nov.2020)       Øvrige leger vikarierer (juli - okt. 2020) 

Honorar til byrå, 30 t/uke 144 000 Honorar til byrå, 30 t/uke 0 

Andel driftskostnader 70 000 Andel driftskostnader 
 

70 000 

Sum kostnader 214 000 Sum kostnader   70 000 

Basistilskudd 24 000 Basistilskudd 
 

24 000 

Honorarer og egenand 80 000* Honorarer og egenand 0 

Sum inntekter 104 000 Sum inntekter   24 000 

Månedlig underskudd, 
dekkes av Helse-og 
omsorgsbudsjett 

 
-110 000 

Månedlig underskudd, dekkes av 
Helse-og omsorgsbudsjett 

 
-46 000 

 
* anslag kr. 5 000/dag, 4 dager/uke, er noe høyt, pasientgrunnlag 443 listeinnbyggere 

 
Rådmannen tilrår at denne fastlegehjemmelen inndras. Innbyggerne på denne listen fordeles da av 
Helfo til lister med ledighet i kommunen, om ikke legene i Brandbu legegruppe overtar listeansvaret 
(slik de har nå, fra 1.juli – 31.oktober 2020). 
Rådmannen må forhandle med legen som fratrådte 30.06.2020 om utkjøp av gjeldende pasientliste. 
 
Slik som planlagt i varselet fra Gran kommune om inndragning av hjemmelen av 03.06.2020, vil 
innbyggerne på listen bli fordelt på ledige plasser på andre lister hos fastlegene i kommunen. Dette 
gjøres av Helfo. Gjenværende fire leger vil likevel kunne øke sine listetak for å overta innbyggerne fra 
den inntrukne listen, dersom de ønsker det. Fram til etablering av Sagatangen legekontor vil Brandbu 
legegruppe også ha nytte av LIS1-(turnus)lege for innbyrdes avlasting og vikariering. Senere vil 
kommunalt ansatte leger ved behov bistå med å dekke opp listeansvaret for privatpraktiserende 
leger som ikke får til vikardekning i egen regi.  
 
En alternativ løsning er at kommunestyret vedtar at det skal opprettes en fastlønnet ALIS-stilling ved 
Brandbu legegruppe som overtar ansvaret for den femte listen. Rådmannen vil fraråde denne 
løsningen. Gran kommune kan ikke påregne å få ytterligere tilskudd fra Helsedirektoratet, idet 
kommuner som har allerede har fått tilskudd over ordningen "Rekruttering av fastleger og stabilitet 
blant leger i kommuner som har rekrutteringsvansker" ikke vil bli prioritert (Gran kommune har fått 
tilskudd to ganger til denne hjemmelen). Selv med tilskudd vil kommunen ha betydelige kostnader 
med en fastlønnet ALIS- stilling for denne listen. Kommunen vil stå ansvarlig for en hjemmel med en 
svært liten liste, med forpliktelser til å betale legen fast lønn, betale veiledningshonorarer, 
utdanningsutgifter og ikke minst dekke stillingens andel av legegruppens kostnader, på lik linje med 
legegruppens øvrige leger med større lister og betydelig høyere omsetning. Samtidig har kommunen 
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ingen faktisk mulighet til å anvende legen til andre påkommende kommunale oppgaver, i det 
arbeidsledelsen for alle praktiske formål vil tilligge privat lege/veileder. Listen det skal arbeides med 
vil være for liten til å gi et godt praksisgrunnlag for fulltids arbeid (443 innbyggere tilmeldt per 1.aug. 
2020), noe som også er argumentet for forslaget om å inndra hjemmelen.  
 
En fastlønnet ALIS-stilling til denne listen kan estimeres til følgende netto kostnader for kommunen: 

Fastlønnet ALIS-stilling, årskostnader 

Lønn og sos.kostn. 900 000 

Andel driftskostnader 840 000 

Veiledning, kurs etc. 180 000 

Sum kostnader 1 920 000 

Basistilskudd 288 000 
Honorarer og 
egenand 528 000* 

Sum inntekter 816 000 

Underskudd 
 

-1 104 000 
 
* anslag kr. 3 000/dag, 4 dager/uke, 44 uker/år med pasientgrunnlag 443 listeinnbyggere 
 

Dersom denne listen ville ha fått tilskudd gjennom Helsedirektoratets rekrutteringsordning, ville 
underskuddet blitt redusert med kr. 240.000.  
 
I tillegg kommer utkjøpskostnaden for pasientlisten som redegjort for ovenfor. 
 
Innspillet fra fastlegene viser at de har et annet perspektiv enn det som er kommunens synspunkt. 
For Gran kommune er det viktig å sikre hele legetjenesten, men kommunen har også et særlig ansvar 
for å ivareta de sykehjemsmedisinske og samfunnsmedisinske oppgavene. Fastlegene er opptatt av å 
sikre rekrutteringen til fastlegehjemler og mener at det gjøres best gjennom at man går over fra 
privat praksis til faste ansettelser eller såkalte 8.2 avtaler.  
 
Det virker også som at de oppfatter at kommunen oppretter en fastlegehjemmel med null liste ved 
Sagatangen legekontor som en trussel mot egen virksomhet ved at vanskelig omsettelige 
fastlegelister kan bli inndratt. De peker også på at opprettelsen av et fastlegekontor på Sagatangen 
vil bli kostbart, og at det vil være vanskelig å rekruttere leger med stor interesse for allmennmedisin. 
De mener at driften vil bli vanskelig med bare to leger i 50 % stillinger.  
 
Rådmannen vil peke på at kommunen trenger et legekontor på Sagatangen, uavhengig av om man 
oppretter en fastlegehjemmel med fellesliste eller ikke. Det er også et ønske om å styrke den 
sykehjemsmedisinske og samfunnsmedisinske rollen ved å samle de ressursene vi har til dette på et 
sted. Dette vil gi større fleksibilitet i denne delen av den kommunale legetjenesten. Kostnadene ved 
drift av dette legekontoret sammen med et laboratorium vil kommunen uansett ha. En 
fastlegehjemmel i samvirke med kommunens legepersonell innenfor sykehjemsmedisin og 
samfunnsmedisin tror rådmannen blir attraktivt. Det gir også kommunen større fleksibilitet ved 
rekruttering til sykehjemsmedisinske og samfunnsmedisinske stillinger. Med utgangspunkt i at man 
nasjonalt i hovedsak ønsker fastlegehjemler med legelister på ca. 1000 pasienter per legeårsverk bør 
det være rom for en ny fastlegeliste på Sagatangen legekontor.   
 
Rådmannen er som fastlegene opptatt av at det skal være mulig å rekruttere nye fastleger i 
fremtiden. Rådmannen vi likevel påpeke at det så langt har vært mulig å rekruttere nye fastleger til 
alle fastlegehjemler, utenom den ene listen ved Brandbu legegruppe som nå er foreslått inndratt.  
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Det er gjennomført nasjonale tiltak for å styrke rekrutteringen til fastlegestillingen og det er ingen 
plikt for kommunen å tilby fastlønnede stillinger eller 8.2 avtaler. Hvis det på et senere tidspunkt 
skulle vise seg vanskelig å rekruttere til ledige fastlegehjemler kan kommunen vurdere ytterligere 
fastlønnstillinger eller 8.2 avtaler. Rådmannen ser ikke at det er en motsetning mellom å opprette en 
fastlegehjemmel ved Sagatangen legekontor og en overgang til f. eks. 8.2 avtaler med fastlegene.  
 
Så langt har man ikke utredet hva en overgang til fastlønnstillinger eller 8.2 avtaler for de andre 
legekontorene vil innebære økonomisk. Rådmannen tror at dette er en dyrere løsning enn dagens. 
Økonomi er en stor utfordring i forhold til å velge en slik løsning da finansiering av dette må hentes 
ved å reduserer ressursbruk på annen kommunal tjenesteyting. Det kan likevel være grunn til å 
utrede en slik løsning for å se hva den reelle kostnaden vil være. Det vil være nødvendig å føre 
drøftinger med fastlegene om dette for å se et reelt kostnadsbilde. Det vil også være nødvendig å 
bruke personellressurser og sannsynligvis noe konsulentbistand til en slik utredning.  
 
Rådmannen ser det vanskelig å starte en slik utredning nå da det ikke er akutte 
rekrutteringsproblemer i legetjenesten i Gran, og det er begrensede ressurser til å gjennomføre dette 
nå. Alternativt kan kommunestyret be rådmann komme tilbake med opplegg og kostnadsrammer for 
en slik utredning.  
 
Saken er kompleks da det både handler konkret om å inndra en legehjemmel, konkret løsning for 
bemanning ved Sagatangen legekontor og legetjenesten i Gran med fastlegene og den 
sykehjemsmedisinske og samfunnsmedisinske oppgavene.  
 
Rådmann vil derfor kort oppsummere alternativene og rådmannens forslag 
 
Plan for legetjenesten 
Rådmannens forslag til plan for legetjenesten legger opp til at ordningen med privatpraktiserende 
fastleger opprettholdes i Gran. Rådmannen foreslår at planen tas til orientering. Alternativt kan 
kommunestyret vedta at planen tas til orientering med eventuelle tilleggs punkt om at rådmannen 
kommer tilbake til kommunestyret med opplegg og kostnadsrammer for utredning av mulig endring 
av legetjenesten til utvidet bruk av fastlønnstillinger eller «8.2 avtaler». 
 
Bemanning på Sagatangen legekontor:  
Rådmannen forslår å opprette et Sagatangen legekontor der en samler dagens sykehjemsmedisinske 
og samfunnsmedisinske stillinger, og i tillegg øker med 1,6 legeårsverk (1 fastlegehjemmel 100% delt 
på to stillinger og 0,6 økt stilling sykehjemslege). Alternativt kan kommunestyret opprette 
Sagatangen legekontor uten økte legestillinger. Da kan man få utfordringer med å dekke de 
sykehjemsmedisinske oppgavene på en tilfredsstillende måte.  
 
Driftsform ved Sagatangen legekontor  
Rådmann foreslår at Sagatangen legekontor etableres som et kommunalt eid legekontor med 
fastlønnede fastleger. Alternativt kan kommunestyret vedta å opprette et Sagatangen legekontor 
som en privat praksis der kommunen leier ut lokaler, eller som et legekontor med en  «8.2 avtale».  
 
Fastlegehjemmel ved Brandbu legegruppe 
Rådmannen foreslår at fastlegehjemmelen inndras, Alternativt kan kommunestyret vedta at det 
opprettes en ALIS-stilling, merkostnadene ved ALIS-stillingen må da finansieres over helse og omsorg 
sitt budsjett.  
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Videre dialog med fastlegene gjennom lokalt samarbeidsutvalg for fastlegeordningen og med 
fratredende lege i en fastlegehjemmel som foreslås inndratt.  
 

 
Dato: Velg dato 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

 

 

 
 



 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Dato: 31.08.2020 09:00 
Sted: Møterom Brandbukampen, Gran rådhus 
Arkivsak: 19/02233 
Arkivkode: 033  
  
Møtende:   
 
 
varamedlemmer:  

Rolf Sletten, Anna Jadwiga Wysocka Røken, Thor-Erik Lindstad, Anne Marie 
Grymyr Sterten, Øivind Gaarder, Jorid Synnøve Lunde Hansen. 

  
Forfall:  Iver Knarud, Shaqir Rexhaj 
  
Fra administrasjonen: Lisa Tolpinrud, Fagansvarlig tildelingsenheten til og med sak 14/20. Mette 

Mosby Kristiansen, kommunalsjef helse og omsorg under sak 15/20. Janicke 
Brechan, Kommunalsjef familie og velferd. 

  
Protokollfører:   Janicke Brechan 
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 02.09.20 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet @  

12/20 16/00065-70 
Endring i reglement for kommunestyret om adgang til å 
gjennomføre fjernmøter 

 

13/20 20/01724-3 Stortingsvalget 2021 - Antall valgdager  

14/20 20/00316-6 Brukerstyrt Personlig Assistanse - oppsummering etter temadag.  

15/20 19/00233-9 
Plan for legetjenesten og driftsform ved Sagatangen legekontor. 
Inndragning av fastlegehjemmel 
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12/20 Endring i reglement for kommunestyret om adgang til å gjennomføre 
fjernmøter 
 
Arkivsak: 16/00065 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 03.09.2020 39/20 

Gran ungdomsråd 04.09.2020 5/20 

Eldrerådet 31.08.2020 15/20 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

31.08.2020 12/20 

Kommunestyret 16.09.2020 68/20 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

Kommunestyret vedtar følgende endringer i reglementet for kommunestyret: 

1. Kommunestyret beslutter at møter i kommunestyret og andre folkevalgte organer ved behov kan 
avholdes som fjernmøter i henhold til bestemmelsene i kommuneloven § 11-7. Det er en 
forutsetning at reglene i kommuneloven § 11-7 følges ved at det benyttes tekniske hjelpemidler 
slik at alle deltakere kan se, høre og kommunisere med hverandre under gjennomføringen av 
møtet. 

2. Regelen legges inn som nytt avsnitt nederst under punkt 5 i reglementet for kommunestyret.  

3. Regelen gis virkning fra vedtakstidspunktet. 

4. Rådmannen finansierer nyanskaffelser med digitaliseringsmidler for 2020 og driftsutgifter 
innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2021-2024. 

 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 31.08.2020: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Rolf Sletten og Øivind Gaarder 
 
Votering 
Enstemmig som rådmannens innstilling 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 31.08.2020: 

Kommunestyret vedtar følgende endringer i reglementet for kommunestyret: 

1. Kommunestyret beslutter at møter i kommunestyret og andre folkevalgte organer ved behov 
kan avholdes som fjernmøter i henhold til bestemmelsene i kommuneloven § 11-7. Det er en 
forutsetning at reglene i kommuneloven § 11-7 følges ved at det benyttes tekniske 
hjelpemidler slik at alle deltakere kan se, høre og kommunisere med hverandre under 
gjennomføringen av møtet. 

2. Regelen legges inn som nytt avsnitt nederst under punkt 5 i reglementet for kommunestyret.  

3. Regelen gis virkning fra vedtakstidspunktet. 
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4. Rådmannen finansierer nyanskaffelser med digitaliseringsmidler for 2020 og driftsutgifter 
innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2021-2024. 

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

13/20 Stortingsvalget 2021 - Antall valgdager 
 
Arkivsak: 20/01724 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Valgstyret 03.09.2020 2/20 

Gran ungdomsråd 04.09.2020 10/20 

Eldrerådet 31.08.2020 16/20 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

31.08.2020 13/20 

Kommunestyret 16.09.2020 67/20 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Valgtinget for stortingsvalget 2021 holdes søndag 12. og mandag 13. september. 
 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 31.08.2020: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Rolf Sletten 
 
Votering 
Enstemmig som rådmannens innstilling.  
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 31.08.2020: 
 
Valgtinget for stortingsvalget 2021 holdes søndag 12. og mandag 13. september. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

14/20 Brukerstyrt Personlig Assistanse - oppsummering etter temadag. 
 
Arkivsak: 20/00316 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

31.08.2020 14/20 
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Rådmannens innstilling: 
 
Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne oppsummerer følgende etter 
informasjonsmøte om BPA 5. mars 2020 og diskusjon i rådsmøte 31. august 2020: 
 
* 
* 
* 
*  
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 31.08.2020: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Rolf Sletten, Anna Jadwiga Wysocka Røken, Thor-Erik Lindstad, Anne Marie Grymyr Sterten, Øivind 
Gaarder, Jorid Synnøve Lunde Hansen.  
 
Thor-Erik Lindstad foreslo følgende punkt:  

 Uavhengig av organisering er det viktigste tjenestemottakerens frihet, verdighet og 
likestilling  

 Det er viktig at Brukerstyrt Personlig Assistanse gjøres godt kjent for tjenestemottakere som 
kan ha behov for tjenesten.     

 
Øivind Gaarder foreslo følgende punkt: 

 En endring av organisering av BPA må ikke føre til at tjenestemottakers opplevde kvalitet blir 
redusert. 

 
Votering 
Enstemmig vedtatt  
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 31.08.2020: 
Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne oppsummerer følgende etter 
informasjonsmøte om BPA 5. mars 2020 og diskusjon i rådsmøte 31. august 2020: 
 
1. Uavhengig av organisering er det viktigste tjenestemottakerens frihet, verdighet og likestilling  
2. En endring av organisering av BPA må ikke føre til at tjenestemottakers opplevde kvalitet blir 
redusert. 
3. Det er viktig at Brukerstyrt Personlig Assistanse gjøres godt kjent for tjenestemottakere som kan 
ha behov for tjenesten.     
 
[Lagre]  
 
 
 

15/20 Plan for legetjenesten og driftsform ved Sagatangen legekontor. 
Inndragning av fastlegehjemmel 
 
Arkivsak: 19/00233 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 31.08.2020 12/20 
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Formannskapet 03.09.2020 34/20 

Kommunestyret 16.09.2020 62/20 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

31.08.2020 15/20 

 
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Plan for legetjenesten tas til orientering 
2. Sagatangen legekontor eies og drives i regi av Gran kommune 
3. Sagatangen legekontor bemannes på følgende måte: 
- Dagens sykehjemslegestillinger samles på Sagatangen legekontor 
- Det opprettes en stilling som helsesekretær/bioingeniør 100% 
- Det opprettes to legestillinger på 50 % hver med oppgave som fastlege 
- Ressurs til sykehjemslege utvides med 60 % stilling. 
- Fastleger og øvrig personale ved Sagatangen legekontor ansettes kommunalt.  
- Økte kostnader på ca. kr. 850 000 innarbeides i budsjett og økonomiplan 2021-2024 
4. Den femte ubesatte fastlegehjemmelen ved Brandbu legegruppe inndras og rådmannen får 
fullmakt til å forhandle med fratredende lege om utkjøp. 
 
 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 31.08.2020: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Anne Marie Grymyr Sterten, Øivind Gaarder, Thor Erik Lindstad, Jorid Synnøve Lunde Hansen, Anna 
Jadwiga Wysocka Røken, Rolf Sletten 
 
Votering 
Rådet støtter enstemmig rådmannens innstilling til kommunestyret. 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 31.08.2020: 
1. Plan for legetjenesten tas til orientering 
2. Sagatangen legekontor eies og drives i regi av Gran kommune 
3. Sagatangen legekontor bemannes på følgende måte: 
- Dagens sykehjemslegestillinger samles på Sagatangen legekontor 
- Det opprettes en stilling som helsesekretær/bioingeniør 100% 
- Det opprettes to legestillinger på 50 % hver med oppgave som fastlege 
- Ressurs til sykehjemslege utvides med 60 % stilling. 
- Fastleger og øvrig personale ved Sagatangen legekontor ansettes kommunalt.  
- Økte kostnader på ca. kr. 850 000 innarbeides i budsjett og økonomiplan 2021-2024 
4. Den femte ubesatte fastlegehjemmelen ved Brandbu legegruppe inndras og rådmannen får 
fullmakt til å forhandle med fratredende lege om utkjøp. 
 
 
[Lagre]  
 



 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Eldrerådet  
 
Dato: 08.06.2020   kl 12:00- 15:00  
Sted: Gran rådhus 
Arkivsak: 19/02212 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
medlemmer: 
 
Møtende 
varamedlemmer: 

Tine Øverlier, Grete Øverlier, Peter Oskar Saugstad, Leif Magne Kristiansen, 
Olav Halgeir Nordli, Randi Eek Thorsen (fram til kl 14.00) 
 
 
Kari Dæhlen 

  
Forfall:  Asmund Johnsrud 
  
Fra administrasjonen: Mette Mosby, Gard Olsen, Marianne Olsson, Øyvind Andrea Sørlie, Anne 

Borgedahl, Arne Olav Olsen, Are Løken 
  
Protokollfører: Kjersti Høibø Tysland 
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen torsdag 11.06.2020 kl 12.00 
 
 

Tema/ orienteringer: 
 

 Orientering vedrørende situasjonen rundt covid -19 generelt og for Gran kommune ble gitt 
av kommuneoverlege Are Løken   

 

 Informasjon vedrørende «Leve hele livet» ved Mette Mosby og Tine Øverlier: Corona-
situasjonen har satt arbeidet med Leve hele livet noe på vent. Saken tas opp igjen til høsten. 
Det er fortsatt to grupper som ikke har presentert sin kartlegging for eldrerådet. Eldrerådet 
følger arbeidet videre. 

 
 

SAKSLISTE  

  Møtebok fra eldrerådets møte 09.03.2020 godkjent 
 
Innkalling og saksliste godkjent 

 

5/20 20/00023-35 
Investeringsprosjekt 690 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på 
Sagatangen - status i forprosjekt 

 

6/20 20/01059-1 Tidsplan budsjettprosess 2021-2024.  
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7/20 19/01906-11 Kommunal planstrategi 2019-2023  

8/20 19/01269-9 
94/91 - Søknad om dispensasjon fra krav om universell utforming av 
nybygg boliger Rognstad 

 

9/20 20/00909-1 Temaplan trafikksikkerhet - rullering av tiltakslista for 2020  

10/20 20/00372-1 Politisk delegeringsreglement - Oppstart revidering 2020  

11/20 19/00872-1 
Prinsipper for utleie/utlån av kommunale formålsbygg til frivillige 
lag og foreninger 
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: 
 

5/20 Investeringsprosjekt 690 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på 
Sagatangen - status i forprosjekt 
 
Arkivsak: 20/00023 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 04.06.2020 31/20 

Kommunestyret 18.06.2020 46/20 

Eldrerådet 08.06.2020 5/20 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

08.06.2020 4/20 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret tar til etterretning status på gjennomføring av prosjektet. 
 
 
Eldrerådets behandling 08.06.2020: 
Gard Olsen orienterte kort om saken og hvor saken står nå. Det legges opp til total entreprise. Det er 
laget en film av sykehjemmet og de utvendige forholdene «Sagatangen landskap» som ble vist. Den 
skal legges på kommunes hjemmeside. Det har tidligere vært gjort vedtak i eldrerådet vedrørende 
verandaer  
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Tine Øverlier, Randi Eek Thorsen, Olav Halgeir Nordli, Kari Dæhlen, Grete Øverlier, Gard Olsen, Leif 
Magne Kristiansen, Peter Oskar Saugstad. 
 
Tine Øverlier fremmet tilleggsforslag til rådmannens innstilling:  
Gran kommunes eldreråd vil understreke viktigheten av at det bygges nytt sjukehjem nå, og mener 
dette må prioriteres foran andre store investeringsprosjekter i kommunen. 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Eldrerådets vedtak 08.06.2020: 
 

 Eldrerådet støtter rådmannens innstilling og tar til etterretning status på gjennomføring av 
prosjektet. 

 Gran kommunes eldreråd vil understreke viktigheten av at det bygges nytt sjukehjem nå, og 
mener dette må prioriteres foran andre store investeringsprosjekter i kommunen. 
 

[Lagre]  
 
 
 
 

6/20 Tidsplan budsjettprosess 2021-2024. 
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Arkivsak: 20/01059 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 04.06.2020 20/20 

Eldrerådet 08.06.2020 6/20 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

08.06.2020 5/20 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Formannskapet vedtar framdriftsplan for budsjett og økonomiplan 2021-2024. 
 

1. . 
Eldrerådets behandling 08.06.2020: 
Marianne Olsson – orienterte om framdriftsplanen for arbeidet med budsjett og økonomiplan 2021-
2024. Eldrerådet diskuterte aktuelle tidspunkt for eldrerådets muligheter for innspill og medvirkning.  
Presentasjon av rådmannens budsjettarbeid legges fram 24. sept. Ved eldrerådets møte 12. oktober 
ønskes orientering om rådmannens budsjettarbeid.   
 
Disse hadde ordet i saken: 
Marianne Olsson, Randi Eek Thorsen, Tine Øverlier, Grete Øverlier 
 
Eldrerådet fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling  
Eldrerådet ber om orientering vedrørende budsjett og økonomiplan 2020-2024 i eldrerådets møte 
12. oktober 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 08.06.2020: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling med et tilleggs punkt 2. 

1. Formannskapet vedtar framdriftsplan for budsjett og økonomiplan 2021-2024. 
2. Eldrerådet ber om orientering vedrørende  budsjett og økonomiplan 2020-2024 i eldrerådets 

møte 12. oktober 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

7/20 Kommunal planstrategi 2019-2023 
 
Arkivsak: 19/01906 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 29.04.2020 23/20 

Formannskapet 30.04.2020 9/20 

Kommunestyret 18.06.2020 49/20 

Planutvalget 03.06.2020 25/20 

Formannskapet 04.06.2020 28/20 
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Eldrerådet 08.06.2020 7/20 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

  

Gran ungdomsråd   

 
 
 
 
 
Eldrerådets behandling 08.06.2020: 
Orientering ved Øyvind Andreas Sørlie – Plan strategien – skal ta utgangspunkt i hva som er 
hovedutfordringer i kommune.  
Kommuneplanens samfunnsdel skal revideres. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Tine Øverlier, Randi Eek Thorsen, Øyvind Sørlie, Grete Øverlier, Olav Halgeir Nordli 
 
Tine Øverlier la fram forslag til endring under hovedutfordringer pkt 1.2: 
Eldrerådet fremmer følgende forslag som endring i fjerde kulepunkt pkt 1.2:  Å skape et alders 
vennlig og trygt samfunn.  
 
Gjennom behandlingen av saken ble det også fremmet forslag om at eldrerådet involveres ved 
revidering av kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Votering 
Pkt 1 Enstemmig vedtatt. 
Pkt 2 Enstemmig vedtatt. 
 
Eldrerådets vedtak 08.06.2020: 
 

1. Å skape et aldersvennlig og trygt samfunn – endring i hovedpunkt 1.2 fjerde kulepunkt 
2. Eldrerådet ber om å bli involvert i utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

8/20 94/91 - Søknad om dispensasjon fra krav om universell utforming av 
nybygg boliger Rognstad 
 
Arkivsak: 19/01269 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 08.06.2020 8/20 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Eldrerådet anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak: Søknad om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelse § 4.2 om universell utforming avslås med hjemmel i pbl §§ 19-2 og 12-4 
rettsvirkning av reguleringsplan. Vilkårene for å innvilge dispensasjon er ikke oppfylt. 
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Eldrerådets behandling 08.06.2020: 
Orientering om saken v/ Anne Borgedahl 
Randi Eek Thorsen hadde meldt at hun måtte forlate møte kl 14.00 og forlot møtet i forkant av 
votering. Men formidlet at hun stemte for eldrerådets vedtak. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Randi Eek Thorsen, Grete Øverlier, Leif Magne Kristiansen, Tine Øverlier, Kari Dæhlen 
 
Tine Øverlier fremmet følgende forslag som tilleggs punkt til rådmannens innstilling: 
Det er et samfunnsmål at folk skal bo hjemme så lenge som mulig. Det er godt for den enkelte og bra 
for samfunnet/kommunen. Det er god samfunnsøkonomi å gjøre samfunnet mest mulig brukbart for 
alle. Det er derfor viktig at nybygg gjøres tilgjengelige. 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 08.06.2020: 
Eldrerådet anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak:  

1. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 4.2 om universell utforming avslås 
med hjemmel i pbl §§ 19-2 og 12-4 rettsvirkning av reguleringsplan. Vilkårene for å innvilge 
dispensasjon er ikke oppfylt. 

2. Det er et samfunnsmål at folk skal bo hjemme så lenge som mulig. Det er godt for den 
enkelte og bra for samfunnet/kommunen. Det er god samfunnsøkonomi å gjøre samfunnet 
mest mulig brukbart for alle. Det er derfor viktig at nybygg gjøres tilgjengelige. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

9/20 Temaplan trafikksikkerhet - rullering av tiltakslista for 2020 
 
Arkivsak: 20/00909 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 18.06.2020 53/20 

Eldrerådet 08.06.2020 9/20 

Gran ungdomsråd   

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

08.06.2020 9/20 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret fatter følgende vedtak:  
1. Handlingsplan for fysiske tiltak 2020 godkjennes.  

2. Bevilgede kommunale generelle trafikksikkerhetsmidler benyttes på prioriterte tiltak så langt det 
    er mulig å gjennomføre i budsjettåret. Resterende midler benyttes på uprioriterte tiltak.    
3. Miljøgata i Gran er et viktig trafikksikkerhetstiltak som bl.a. gir forbedrede krysningspunkt for  
    elever til Hadeland videregående, Gran ungdomsskole og Trintom barneskole og bør derfor    
    prioriteres i fylkeskommunen handlingsprogram for fylkesveger. 
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Eldrerådets behandling 08.06.2020: 
Arne Olav Olsen orienterte om saken. Utfordring med stor trafikk rundt skoler i forbindelse med 
skolestart og –slutt. 
Mye engasjement i eldrerådet. De oppfordrer til å arbeid mot foreldrene. Et tema som rådet ønsker å 
løfte i forbindelse med revidering av kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Olav Nordli, Kari Dæhlen, Grete Øverlier, Leif Magne Kristiansen, Tine Øverlier, Peter Oskar Saugstad 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 08.06.2020: 
Eldrerådet støtter rådmannens innstiling og fatter følgende vedtak: 
1. Handlingsplan for fysiske tiltak 2020 godkjennes.  

2. Bevilgede kommunale generelle trafikksikkerhetsmidler benyttes på prioriterte tiltak så langt det 
    er mulig å gjennomføre i budsjettåret. Resterende midler benyttes på uprioriterte tiltak.    
3. Miljøgata i Gran er et viktig trafikksikkerhetstiltak som bl.a. gir forbedrede krysningspunkt for  
    elever til Hadeland videregående, Gran ungdomsskole og Trintom barneskole og bør derfor    
    prioriteres i fylkeskommunen handlingsprogram for fylkesveger. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

10/20 Politisk delegeringsreglement - Oppstart revidering 2020 
 
Arkivsak: 20/00372 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 08.06.2020 10/20 

Gran ungdomsråd 20.02.2020 2/20 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

08.06.2020 10/20 

Formannskapet 04.06.2020 29/20 

Planutvalget 03.06.2020 27/20 

Kommunestyret 11.06.2020 39/20 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar oppstart av revidering av reglement for politisk delegering jf. 

kommuneloven § 5-14.  
2. Ferdig revidert delegeringsreglement sluttbehandles i kommunestyremøtet innen 31.12.2020 for 

ikrafttredelse fra og med vedtaksdato. 
 
 
Eldrerådets behandling 08.06.2020: 
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Disse hadde ordet i saken: 
Grete Øverlier, Tine Øverlier 
 
Eldrerådet fremmet følgende tilleggs punkt til saken: 
Eldrerådet ber om å få forslag til revidert delegeringsreglement til behandling før sluttbehandling. 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 08.06.2020: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling med et tilleggs punkt 3 

1. Kommunestyret vedtar oppstart av revidering av reglement for politisk delegering jf. 
kommuneloven § 5-14.  

2. Ferdig revidert delegeringsreglement sluttbehandles i kommunestyremøtet innen 
31.12.2020 for ikrafttredelse fra og med vedtaksdato. 

3. Eldrerådet  ber om å få forslag til revidert delegeringsreglement til behandling før 
sluttbehandling. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

11/20 Prinsipper for utleie/utlån av kommunale formålsbygg til frivillige lag 
og foreninger 
 
Arkivsak: 19/00872 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 08.06.2020 11/20 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

08.06.2020 6/20 

Gran ungdomsråd 08.05.2020 4/20 

Kommunestyret 18.06.2020 50/20 

Formannskapet 04.06.2020 26/20 

 
 
 
 
 
Eldrerådets behandling 08.06.2020: 
Saken ble diskutert i eldrerådet på grunnlag av saksdokumentet. Rådet diskuterte viktighet av likhet 
for alle ved utleie.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Olav Nordlie, Grethe Øverlier, Tine Øverlier, Leif Kristian Kristiansen, Kari Dæhlen, Peter Oskar 
Saugstad 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Eldrerådets vedtak 08.06.2020: 
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Eldrerådet støtter rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret vedtar følgende hovedprinsipper for utleie/utlån av kommunale formålsbygg til 

frivillige lag og foreninger i Gran kommune: 

 Alle kommunale formålsbygg, som oppfyller gjeldende brannkrav, kan stilles til disposisjon til 
faste aktiviteter, kurs/seminar og helgeleie med og uten overnatting for frivillige lag og 
foreninger i Gran kommune.  

 Egen drift og aktivitet i formålsbyggene har førsteprioritet. Byggene kan stilles til disposisjon 
for frivillige lag og foreninger utenom ordinær brukstid og når kommunen selv ikke har behov 
for å disponere lokalene. 

 Følgende kommunale formålsbygg omfattes av prinsippene: skoler, barnehager og Hjertebo. 

 Enhetsleder oppvekst har utarbeidet en oversikt over hvilke rom ved det enkelte formålsbygg 
som kan stilles til disposisjon ved faste aktiviteter, kurs/seminar og helgeleie med og uten 
overnatting.   

 Leder ved det enkelte formålsbygg er ansvarlig for å administrere leieforholdet og for evt. å 
fakturere i henhold til retningslinjer/priser. 

2. Forslag til nye retningslinjer og priser for fast og tilfeldig utleie/utlån av kommunale formålsbygg 
vedtas.  

3. Merkostnader ved administrasjon, vask, tilsyn ved brannalarm etc. ved utlån/utleie er ikke 
vurdert og prissatt. Ordningen bør derfor evalueres og evt. priser og gebyr for reelle 
merkostnader ved utleie beregnes. 

4. Innføring av digitalt bookingsystem utredes nærmere. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
 
 



 

1 
 

  

MØTEINNKALLING   
 

Eldrerådet  
 
Dato: 31.08.2020 09:00  
Sted:  Gran rådhus, møterom Granavollen  
Arkivsak: 19/02212  
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 
 Kommunens arbeid med demens v/ demenskoordinator Ida Merethe Dæhlen 

 Leve hele livet – delområde Helsehjelp v/ Kristin Woksen konsulent helse og omsorg og Anne 
Slette enhetsleder hjemmetjenesten 

 Informasjon/ev 
 
 

SAKSLISTE  

12/20 19/00233-9 
Plan for legetjenesten og driftsform ved Sagatangen legekontor. 
Inndragning av fastlegehjemmel 

 

13/20 20/00011-11 Møteplan for eldrerådet 2021  

14/20 20/00011-12 Innspill til fylkets eldrekonferanse - saken fremmes uten innstilling  

15/20 16/00065-70 
Endring i reglement for kommunestyret om adgang til å gjennomføre 
fjernmøter 

 

16/20 20/01724-3 Stortingsvalget 2021 - Antall valgdager  

    

 
 
Jaren, 26. august 2020 
 
 
 
Kjersti Høibø Tysland 
Utvalgssekretær 
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12/20 Plan for legetjenesten og driftsform ved Sagatangen legekontor. 
Inndragning av fastlegehjemmel 
 
Arkivsak-dok.  19/00233-9 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Mette Mosby 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet 31.08.2020 12/20 

Formannskapet 03.09.2020 35/20 

Kommunestyret 16.09.2020 62/20 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

  

 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Plan for legetjenesten tas til orientering 
2. Sagatangen legekontor eies og drives i regi av Gran kommune 
3. Sagatangen legekontor bemannes på følgende måte: 
- Dagens sykehjemslegestillinger samles på Sagatangen legekontor 
- Det opprettes en stilling som helsesekretær/bioingeniør 100% 
- Det opprettes to legestillinger på 50 % hver med oppgave som fastlege 
- Ressurs til sykehjemslege utvides med 60 % stilling. 
- Fastleger og øvrig personale ved Sagatangen legekontor ansettes kommunalt.  
- Økte kostnader på ca. kr. 850 000 innarbeides i budsjett og økonomiplan 2021-2024 
4. Den femte ubesatte fastlegehjemmelen ved Brandbu legegruppe inndras og rådmannen får 
fullmakt til å forhandle med fratredende lege om utkjøp. 
 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
Plan for legetjenesten i Gran        Ja  
Dok. 16/02755-75 Varsel om inndragning av fastlegehjemmel    Nei 
Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024     Nei 
Innspill til Plan for legetjenesten        Ja 
Notat fra geriater til plan for legetjenesten      ja 
 

Oppsummering 
 
Plan for legetjenesten skal blant annet danne grunnlag for driftsform ved Sagatangen legekontor. 
Sagatangen legekontor er en del av prosjekt 690 – sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen som 
er forventet ferdigstilt i starten av 2023. Legekontoret er skissert med fem kontorer, akuttrom, 
laboratorium og resepsjon lokalisert i kjernen av bygget. 
  
Planen for legetjenesten skisserer endringer som har skjedd som har fått betydning for 
rekruttering, og de økte kravene kommunene står ovenfor i sitt «sørge for-ansvar». 
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Planen er drøftet i LSU (lokalt samarbeidsutvalg for fastlegeordningen) og med kommunens 
sykehjemsleger før den legges frem til behandling.  
Den femte ubesatte fastlegehjemmelen ved Brandbu legegruppe foreslås inndratt. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Plan for legetjenesten 
Plan for legetjenesten er hjemlet i Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om 
allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene (ASA 4310) § 6.2. En slik plan skal sikre at 
fastlegene har forutsigbarhet i sin virksomhet i henhold til gitte rammebetingelser, slik som forventet 
listestørrelse, sammensetning av pasientpopulasjon, veiledning av turnusleger mv. 
Videre skal planen rulleres og forelegges samarbeidsutvalget til vurdering og uttalelse. 
Plan for legetjenesten i Gran 2018-2021 ble drøftet i lokalt samarbeidsutvalg i flere møter i 2018.  
Plan for legetjenesten som her legges fram er en revidering og tar opp i seg endrede forutsetninger 
som er tilkommet siden 2018. Planen har ikke tidligere vært behandlet politisk. Det har så langt vært 
praksis at planen har vært behandlet administrativt. 
 
Tilbakemeldingene fra fastlegene er lagt ved saken. Kort oppsummert er det ønske fra dem om 
endret driftsform til 8:2 løsning(hybridløsning) eller fastlønn som begge er beskrevet som annerledes 
enn den vi har på våre legekontor i Gran, de er selvstendig næringsdrivende. De støtter ikke 
etablering av et fastlegekontor på Sagatangen slik vi har skissert i sak 94/18. 
 
Tilbakemeldingene fra sykehjemslegene i møte 20.08.20, er at de støtter en styrking av 
sykehjemsmedisinen som vi legger opp til. Det er i dag små bistillinger på 13,3 prosent, som 
legedekning på langtidsavdelingene. De mener det er bra at flere avdelinger samles i et nytt helse og 
omsorgssenter, det blir et tettere samarbeid mellom legene på sykehjemmet ved Sagatangen og at 
det er en styrke at et sykehjem har lege tilgjengelig hver dag i uken. 
 
Sagatangen 
Kommunestyret vedtok i sak 94/18 at det skal etableres et kommunalt legekontor som 
samlokaliseres med nytt sykehjem ved Sagatangen. Videre vedtok kommunestyret at innretning på 
bemanning og driftsmodell behandles i forbindelse med Plan for legetjenesten i Gran. Driftsformen 
er beskrevet i Plan for legetjenesten. Hovedpoengene er økt sykehjemslegeressurs på 60%, og 
opprettelse av to 50% stillinger for å ivareta en pasientliste, en fellesliste som også LIS1 (Turnus)lege, 
og eventuelt kommuneoverlege og geriater/ sykehjemslege kan betjene. Fra tidligere har vi tre små 
bistillinger på til sammen 40 % som da til sammen utgjør to legeårsverk ved kontoret. 
 
Rådmannen viser til at leger og medarbeidere ved legekontoret skal være en ressurs for den samlede 
virksomheten i bygget, sykehjemsavdelinger, IMA/KAD, omsorgsboliger, spesialistsenteret og andre. 
Medarbeidere som helsesekretærer og bioingeniør vil på samme måte som legene måtte være 
tilgjengelig på tvers. 
Dette vil være enklere å få til ved kommunalt drift enn om medarbeiderne er privat ansatte.  
Rådmannen tilrår at det rekrutteres til to fulltids legestillinger for oppstart tidlig i 2023, en spesialist i 
allmennmedisin med veilederkompetanse («senior») og en ALIS/utdanningskandidat («junior). LIS1 
(turnus)-legestillingen flyttes til Sagatangen legekontor og geriater/sykehjemslege tilknyttes også, slik 
at det gis mulighet for poliklinisk arbeid hvis ønskelig. Legestillingen ved Markatun III tilknyttes også 
Sagatangen legekontor. Ved rekrutteringen av ny kommuneoverlege bør signaliseres mulighet for 
deltids allmennmedisinsk praksis (inntil 20%) for evt. bibehold (obligatorisk etterutdanning) av eller 
videreutdanning til også spesialitet i allmennmedisin.  
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Fastlegehjemmel 
I sak 61/20 vedtok videre kommunestyret at administrasjonens inndragning av fastlegehjemmel ved 
Brandbu legegruppe trekkes tilbake, og at videre endringer i fastlegehjemler i kommunen stilles i 
bero inntil Plan for legetjenesten i Gran har vært til politisk behandling høsten 2020.  
 
I planen er det oppdaterte tabeller for pasientgrunnlaget til de 13 hjemlene. Det er 443 pasienter på 
listen kommunen ønsker å inndra. Det er kapasitet på de andre listene til å ivareta 443 pasienter og 
samtidig opprettholde i overkant av 7% ledige kapasitet på listene. 
 
Tiltak for rekruttering av fastleger til privat praksis 
Privat fastlegevirksomhet er i sin helhet finansiert av Staten, gjennom basistilskudd, 
stykkprishonorarer og egenandeler. Kommunen har aldri hatt selvstendig finansieringsansvar for 
noen del av kurativ (behandlende) praksis. Staten har imidlertid stilt til rådighet etableringstilskudd 
som kommuner kan søke på, og som tilgodeser nye fastleger i etableringsfasen. Fastlegene har lenge 
ønsket også kommunal medfinansiering utenom avtaleverket for nyrekruttering og tilskudd til leger 
for å fortsette i avtalepraksis.  
 
Dels har det vært ønske om overtakelse av kontorer og regulær ansettelse i fast stilling, i noe større 
grad et ønske om overtakelse av kontorer, men med avtale om subsidiert privat praksis, såkalt 8.2. 
avtale.  Hvis dette er ønskelig vil det kreve en utredning for å få frem et realistisk kostnadsbilde.  
 
Alle fastleger synes likevel enige om at arbeidsbyrden har økt betraktelig. Først og fremst skyldes det 
en rivende medisinsk utvikling med større muligheter og en betydelig økning i krevende innsats, også 
for allmennlegene. Det er tilkommet en rekke oppgaver, som oppfølging av Nav-saker og en 
betydelig overføring av rutineoppgaver fra sykehusene til fastlegene. Befolkningens konsultasjoner 
har ikke økt de siste årene, men vil komme til å øke med flere personer i alderen 80 +. 
Gjennom Handlingsplanen for allmennlegetjenesten 2020-2024 har regjeringen skissert tiltak for å 
stabilisere og bedre allmennlegetjenesten, herunder fastlegeordningen. Noen tiltak, som bedret 
finansiering, er allerede iverksatt, som ekstraordinær økning av basistilskudd og endret 
beregningsmodell. For fastlegene i Gran gav det fra 1.mai 2020 en økning på i snitt 14%.  
Fastlegene i Gran har særlig ønsket at kommunen søker tilskudd til såkalt ALIS-avtale, fortrinnsvis 
fastlønnet, men der legen arbeider i en privat legegruppe. 
 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
Forskrift for fastlegeordningen i kommunene 
Forskrift for pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen 
 
 
Eksisterende planer 
Strategiplan for helse og omsorgstjenesten 2017-2040 
 
Gjeldende vedtak 
17/02032-157 Etablering av kommunalt fastlegekontor og styrking av legetjenesten på helse- og 
omsorgssenteret   
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Økonomi 
Avslutning av en hjemmel ved Brandbu legegruppe for å stabilisere listekapasiteten vil kunne 
medføre en engangskostnad for utkjøp av listen, jamfør Rammeavtale ASA 4310. Utgiften er 
foreløpig ikke avklart siden informasjon om hva en liste koster eller er verd, ikke tilkommer 
kommunen. Utgiften forutsettes dekket innenfor rammen av helse og omsorg sitt driftsbudsjett.  
 
Etablering av Sagatangen legekontor og styrking av bemanningsnormen er skissert til en kostnad i sak 
94/18(17/ 02032-157). Kostnaden var estimert til 853 000 kroner. 
 

Økning legeårsverk 1,6 årsverk 
1 fastlegehjemmel 100% (delt på 
to stillinger) 
0,6 økt stilling sykehjemslege 

1 800 000 

Økning helse sekretær 1 100 000 

Driftskostnader legekontor 500 000 

Refusjoner og egenandeler -1 130 000 

Inntekt basistilskudd -480 000 

Reduserte kostnader turnuslege -792 000 

Praksiskompensasjon -145 000 

Utgift = 853 000 

 
Utgiften til en 60% sykehjemslege tilsvarer 685 000 kroner inkludert sosiale kostnader. 
 
For øvrig vises til teksten nedenfor, vikarkostnader i hjemmel og estimat for alternativet fastlønnet 
ALIS i privat legegruppe. 
 
Bemanning 
Det er behov for en økt administrativ ressurs for å følge opp nye krav ift. spesialistutdanningen. Det 
vil gjelde alle utdanningsstillinger, både i privat praksis og i fastlønnsstilling og er ikke medtatt her. 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 

Driftsform ved Sagatangen legekontor 
Sagatangen legekontor kan etableres som kommunalt eiet, men kommunalt eller privat drevet, evt. 
at driften er en mellomløsning, såkalt 8.2 avtale («hybridløsning» eller «0-løsning»). 
 
Kommunal drift. 
Rådmannen tilrår at Sagatangen legekontor etableres som kommunalt eid og drevet og der alt 
personalet, også legene, er fast ansatt i kommunen. Bakgrunnen er at kontoret på sikt er tenkt å 
dekke størstedelen av behovet for kommunale legetjenester på områder som ikke er finansiert slik 
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som kurativ (behandlende) praksis med basistilskudd og honorarer fra Helfo.  
Det vises til Plan for legetjenesten, kapitlet «Hva skal Sagatangen legekontor løse for Gran?». Kort 
sammendratt er det er behov for økte stillingsbrøker for å styrke sykehjemsmedisinen og for å 
etablere et legefellesskap med mulighet for enklere oppdekning for permisjoner, ferieavvikling og 
annet kommunalt arbeid. Kontoret kan også ivareta det kommunale utekontoret på Bjoneroa når 
avtalen med lege ved Brandbu avsluttes. Videre bør kommunen legge til et kommunalt legekontor 
forpliktelsene knyttet til helseberedskap, særlig innen smittevernet. Det anses også lettere å 
rekruttere til allmennmedisin og tilhørende spesialiseringsløp dersom legen er fastlønnet. 
Regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenesten skisserer en modell for teambaserte tjenester/ 
primærhelseteam, noe som erfaringsmessig er enklere å etablere dersom også legen er fastlønnet på 
linje med det øvrige personalet i teamet. 
Ved drift i egen regi sikrer kommunen fleksibilitet ift. drift og trygghet for at det er lege tilgjengelig 
for andre kommunale allmennmedisinske oppgaver i ferier, ved fravær eller uforutsette hendelser. 
Det siktes her til sykehjemsmedisinske og samfunnsmedisinske oppgaver.  
 
Ytterligere kan kommunalt ansatte leger ved behov bistå med å dekke opp listeansvaret for 
privatpraktiserende leger som ikke får til vikardekning i egen regi.  
 
Privat drift. 
En alternativ løsning er at kommunen bygger, eier og deretter leier ut legekontoret til 
privatpraktiserende leger med avtale. Rådmannen vil ikke anbefale dette. Det anses som 
uhensiktsmessig å etablere et fjerde, privat drevet kontor for åpen, kurativ praksis på linje med de 
tre øvrige ved Brandbu, Jaren og Gran. Skulle intensjonen med et integrert legekontor i et sykehjem 
og lokalmedisinsk senter ivaretas, måtte de private legene da ha store kommunale bistillinger som 
leger ved IMA/KAD, sykehjem og evt. utekontor. Kommunen vil overfor private leger heller ikke ha 
styringsrett til å omdisponere legeressurs ved uforutsett fravær. I kombinerte stillinger med fastlønn 
og privat praksis, der den behandlende delen av jobben er innsatsstyrt, vil innsatsen trekkes mot 
behandlingsdelen. Stykkprisfinansiering ivaretar heller ikke utdanning, undervisning, forskning og alle 
de andre oppgavene som de kommunale legetjenestene også må engasjere seg i.  
 
8.2 avtale («hybridløsning» eller «0-løsning») 
En annen alternativ løsningen er såkalt 8.2.avtale. Dette er en mellomløsning mellom selvstendig 
næringsdrift og fastlønnet fastlegepraksis. Kommunen stiller med kontor, utstyr, hjelpepersonell med 
mer, mens legene driver sin private praksis. I noen tilfeller danner legene «indre selskaper» der de 
anskaffer og drifter medisinsk-teknisk utstyr som genererer takster, mens kommunen drifter alt 
kontor-teknisk utstyr, som ikke utløser takster. Løsningen er omtalt i plan for legetjenesten. Lokalt 
kalles dette ofte for «null-løsning», «hybrid-løsning» og den er kjent fra nabokommuner som Søndre 
Land og særlig Østre Toten.  
Ordningen er regulert i ASA 4310 Rammeavtalen pkt. 8.2. (derav navnet 8.2.avtale). I utgangspunktet 
er en slik avtale om at kommunen stiller med kontor, utstyr og mer, en temporær ordning.  
Løsningen er meget populær blant legene og rekrutterer godt.  
Rådmannen vil imidlertid ikke anbefale en slik løsning for Sagatangen legekontor. Med 8.2. avtaler vil 
kommunen ha like lite styring av andre allmennmedisinske oppgaver som ved privat drift og det må 
på samme måte sluttes tilleggsavtaler og betales lønn og praksiskompensasjon for alt annet 
kommunalt legearbeid.  
 
 
 
Inndragning av fastlegehjemmel ved Brandbu legegruppe 
Gran kommune varslet i brev til Brandbu legegruppe av 03.06.2020 at ledig fastlegehjemmel ville bli 
inndratt. Etter en interpellasjon til kommunestyret vedtok kommunestyret å reversere inndragningen 
(formelt var inndragningen ikke effektuert, varselet av 03.06.2020 ble aldri besvart). 
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Gran kommune har etter dette planlagt å holde vikar fra vikarbyrå i hjemmelen, men ut oktober 2020 
har gjenværende leger i legegruppen ønsket å vikariere under forutsetning om at de videre får dekt 
driftsutgiften på kr. 70 000 per måned. Kostnadene er for de to vikarløsningene i den femte, ubesatte 
hjemmelen skissert nedenfor. Brandbu legegruppe praktiserer en lik deling av driftskostnadene 
mellom leger med svært ulikt omsetningsgrunnlag, så også overfor Gran kommune i den løpende 
vikarperioden. Gran kommune betaler således det samme, kr. 70.000 per mnd. til dekning av 
driftskostnader som fratredende lege og øvrige leger i gruppepraksisen.  
Antall innbyggere på listen har ikke økt og det anses ikke være mulig å få stabilisert legedekningen i 
denne femte hjemmelen. Dette betyr at det er urealistisk når vi over tre-fire år har hatt flere ulike 
leger i stillingen og antallet tilknyttede pasienter på listen ikke har økt.  Dersom hjemmelen ikke 
inndras, påløper kostnader som nedenfor: 
 
 

Vikarkostnader, lege i hjemmel, per mnd. Vikarkostnader, lege i hjemmel, per mnd. 
Vikar fra vikarbyrå 
(alternativ fra nov.2020)       Øvrige leger vikarierer (juli - okt. 2020) 

Honorar til byrå, 30 t/uke 144 000 Honorar til byrå, 30 t/uke 0 

Andel driftskostnader 70 000 Andel driftskostnader 
 

70 000 

Sum kostnader 214 000 Sum kostnader   70 000 

Basistilskudd 24 000 Basistilskudd 
 

24 000 

Honorarer og egenand 80 000* Honorarer og egenand 0 

Sum inntekter 104 000 Sum inntekter   24 000 

Månedlig underskudd, 
dekkes av Helse-og 
omsorgsbudsjett 

 
-110 000 

Månedlig underskudd, dekkes av 
Helse-og omsorgsbudsjett 

 
-46 000 

 
* anslag kr. 5 000/dag, 4 dager/uke, er noe høyt, pasientgrunnlag 443 listeinnbyggere 

 
Rådmannen tilrår at denne fastlegehjemmelen inndras. Innbyggerne på denne listen fordeles da av 
Helfo til lister med ledighet i kommunen, om ikke legene i Brandbu legegruppe overtar listeansvaret 
(slik de har nå, fra 1.juli – 31.oktober 2020). 
Rådmannen må forhandle med legen som fratrådte 30.06.2020 om utkjøp av gjeldende pasientliste. 
 
Slik som planlagt i varselet fra Gran kommune om inndragning av hjemmelen av 03.06.2020, vil 
innbyggerne på listen bli fordelt på ledige plasser på andre lister hos fastlegene i kommunen. Dette 
gjøres av Helfo. Gjenværende fire leger vil likevel kunne øke sine listetak for å overta innbyggerne fra 
den inntrukne listen, dersom de ønsker det. Fram til etablering av Sagatangen legekontor vil Brandbu 
legegruppe også ha nytte av LIS1-(turnus)lege for innbyrdes avlasting og vikariering. Senere vil 
kommunalt ansatte leger ved behov bistå med å dekke opp listeansvaret for privatpraktiserende 
leger som ikke får til vikardekning i egen regi.  
 
En alternativ løsning er at kommunestyret vedtar at det skal opprettes en fastlønnet ALIS-stilling ved 
Brandbu legegruppe som overtar ansvaret for den femte listen. Rådmannen vil fraråde denne 
løsningen. Gran kommune kan ikke påregne å få ytterligere tilskudd fra Helsedirektoratet, idet 
kommuner som har allerede har fått tilskudd over ordningen "Rekruttering av fastleger og stabilitet 
blant leger i kommuner som har rekrutteringsvansker" ikke vil bli prioritert (Gran kommune har fått 
tilskudd to ganger til denne hjemmelen). Selv med tilskudd vil kommunen ha betydelige kostnader 
med en fastlønnet ALIS- stilling for denne listen. Kommunen vil stå ansvarlig for en hjemmel med en 
svært liten liste, med forpliktelser til å betale legen fast lønn, betale veiledningshonorarer, 
utdanningsutgifter og ikke minst dekke stillingens andel av legegruppens kostnader, på lik linje med 
legegruppens øvrige leger med større lister og betydelig høyere omsetning. Samtidig har kommunen 
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ingen faktisk mulighet til å anvende legen til andre påkommende kommunale oppgaver, i det 
arbeidsledelsen for alle praktiske formål vil tilligge privat lege/veileder. Listen det skal arbeides med 
vil være for liten til å gi et godt praksisgrunnlag for fulltids arbeid (443 innbyggere tilmeldt per 1.aug. 
2020), noe som også er argumentet for forslaget om å inndra hjemmelen.  
 
En fastlønnet ALIS-stilling til denne listen kan estimeres til følgende netto kostnader for kommunen: 

Fastlønnet ALIS-stilling, årskostnader 

Lønn og sos.kostn. 900 000 

Andel driftskostnader 840 000 

Veiledning, kurs etc. 180 000 

Sum kostnader 1 920 000 

Basistilskudd 288 000 
Honorarer og 
egenand 528 000* 

Sum inntekter 816 000 

Underskudd 
 

-1 104 000 
 
* anslag kr. 3 000/dag, 4 dager/uke, 44 uker/år med pasientgrunnlag 443 listeinnbyggere 
 

Dersom denne listen ville ha fått tilskudd gjennom Helsedirektoratets rekrutteringsordning, ville 
underskuddet blitt redusert med kr. 240.000.  
 
I tillegg kommer utkjøpskostnaden for pasientlisten som redegjort for ovenfor. 
 
Innspillet fra fastlegene viser at de har et annet perspektiv enn det som er kommunens synspunkt. 
For Gran kommune er det viktig å sikre hele legetjenesten, men kommunen har også et særlig ansvar 
for å ivareta de sykehjemsmedisinske og samfunnsmedisinske oppgavene. Fastlegene er opptatt av å 
sikre rekrutteringen til fastlegehjemler og mener at det gjøres best gjennom at man går over fra 
privat praksis til faste ansettelser eller såkalte 8.2 avtaler.  
 
Det virker også som at de oppfatter at kommunen oppretter en fastlegehjemmel med null liste ved 
Sagatangen legekontor som en trussel mot egen virksomhet ved at vanskelig omsettelige 
fastlegelister kan bli inndratt. De peker også på at opprettelsen av et fastlegekontor på Sagatangen 
vil bli kostbart, og at det vil være vanskelig å rekruttere leger med stor interesse for allmennmedisin. 
De mener at driften vil bli vanskelig med bare to leger i 50 % stillinger.  
 
Rådmannen vil peke på at kommunen trenger et legekontor på Sagatangen, uavhengig av om man 
oppretter en fastlegehjemmel med fellesliste eller ikke. Det er også et ønske om å styrke den 
sykehjemsmedisinske og samfunnsmedisinske rollen ved å samle de ressursene vi har til dette på et 
sted. Dette vil gi større fleksibilitet i denne delen av den kommunale legetjenesten. Kostnadene ved 
drift av dette legekontoret sammen med et laboratorium vil kommunen uansett ha. En 
fastlegehjemmel i samvirke med kommunens legepersonell innenfor sykehjemsmedisin og 
samfunnsmedisin tror rådmannen blir attraktivt. Det gir også kommunen større fleksibilitet ved 
rekruttering til sykehjemsmedisinske og samfunnsmedisinske stillinger. Med utgangspunkt i at man 
nasjonalt i hovedsak ønsker fastlegehjemler med legelister på ca. 1000 pasienter per legeårsverk bør 
det være rom for en ny fastlegeliste på Sagatangen legekontor.   
 
Rådmannen er som fastlegene opptatt av at det skal være mulig å rekruttere nye fastleger i 
fremtiden. Rådmannen vi likevel påpeke at det så langt har vært mulig å rekruttere nye fastleger til 
alle fastlegehjemler, utenom den ene listen ved Brandbu legegruppe som nå er foreslått inndratt.  
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Det er gjennomført nasjonale tiltak for å styrke rekrutteringen til fastlegestillingen og det er ingen 
plikt for kommunen å tilby fastlønnede stillinger eller 8.2 avtaler. Hvis det på et senere tidspunkt 
skulle vise seg vanskelig å rekruttere til ledige fastlegehjemler kan kommunen vurdere ytterligere 
fastlønnstillinger eller 8.2 avtaler. Rådmannen ser ikke at det er en motsetning mellom å opprette en 
fastlegehjemmel ved Sagatangen legekontor og en overgang til f. eks. 8.2 avtaler med fastlegene.  
 
Så langt har man ikke utredet hva en overgang til fastlønnstillinger eller 8.2 avtaler for de andre 
legekontorene vil innebære økonomisk. Rådmannen tror at dette er en dyrere løsning enn dagens. 
Økonomi er en stor utfordring i forhold til å velge en slik løsning da finansiering av dette må hentes 
ved å reduserer ressursbruk på annen kommunal tjenesteyting. Det kan likevel være grunn til å 
utrede en slik løsning for å se hva den reelle kostnaden vil være. Det vil være nødvendig å føre 
drøftinger med fastlegene om dette for å se et reelt kostnadsbilde. Det vil også være nødvendig å 
bruke personellressurser og sannsynligvis noe konsulentbistand til en slik utredning.  
 
Rådmannen ser det vanskelig å starte en slik utredning nå da det ikke er akutte 
rekrutteringsproblemer i legetjenesten i Gran, og det er begrensede ressurser til å gjennomføre dette 
nå. Alternativt kan kommunestyret be rådmann komme tilbake med opplegg og kostnadsrammer for 
en slik utredning.  
 
Saken er kompleks da det både handler konkret om å inndra en legehjemmel, konkret løsning for 
bemanning ved Sagatangen legekontor og legetjenesten i Gran med fastlegene og den 
sykehjemsmedisinske og samfunnsmedisinske oppgavene.  
 
Rådmann vil derfor kort oppsummere alternativene og rådmannens forslag 
 
Plan for legetjenesten 
Rådmannens forslag til plan for legetjenesten legger opp til at ordningen med privatpraktiserende 
fastleger opprettholdes i Gran. Rådmannen foreslår at planen tas til orientering. Alternativt kan 
kommunestyret vedta at planen tas til orientering med eventuelle tilleggs punkt om at rådmannen 
kommer tilbake til kommunestyret med opplegg og kostnadsrammer for utredning av mulig endring 
av legetjenesten til utvidet bruk av fastlønnstillinger eller «8.2 avtaler». 
 
Bemanning på Sagatangen legekontor:  
Rådmannen forslår å opprette et Sagatangen legekontor der en samler dagens sykehjemsmedisinske 
og samfunnsmedisinske stillinger, og i tillegg øker med 1,6 legeårsverk (1 fastlegehjemmel 100% delt 
på to stillinger og 0,6 økt stilling sykehjemslege). Alternativt kan kommunestyret opprette 
Sagatangen legekontor uten økte legestillinger. Da kan man få utfordringer med å dekke de 
sykehjemsmedisinske oppgavene på en tilfredsstillende måte.  
 
Driftsform ved Sagatangen legekontor  
Rådmann foreslår at Sagatangen legekontor etableres som et kommunalt eid legekontor med 
fastlønnede fastleger. Alternativt kan kommunestyret vedta å opprette et Sagatangen legekontor 
som en privat praksis der kommunen leier ut lokaler, eller som et legekontor med en  «8.2 avtale».  
 
Fastlegehjemmel ved Brandbu legegruppe 
Rådmannen foreslår at fastlegehjemmelen inndras, Alternativt kan kommunestyret vedta at det 
opprettes en ALIS-stilling, merkostnadene ved ALIS-stillingen må da finansieres over helse og omsorg 
sitt budsjett.  
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Videre dialog med fastlegene gjennom lokalt samarbeidsutvalg for fastlegeordningen og med 
fratredende lege i en fastlegehjemmel som foreslås inndratt.  
 

 
Dato: Velg dato 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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13/20 Møteplan for eldrerådet 2021 
 
Arkivsak-dok.  20/00011-11 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Kjersti Høibø Tysland 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet 31.08.2020 13/20 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Eldrerådet vedtar følgende årsplan for 2021: 
 

vårsemester høstsemester 

25.01.2021 
08.03.2021 
12.04.2021 
03.05.2021 
07.06.2021 

23.08.2021 
04.10.2021 
01.11.2021 
29.11.2021 

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Møteplan for eldrerådet er samstemt møteplan for kommunestyret 
 
Eldrerådets møteplan for 2021 
25.01.2021, 08.03.2021, 12.04.2021, 03.05.2021, 07.06.2021. 
23.08.2021, 04.10.2021, 01.11.2021, 29.11.2021 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Politisk møteplan for 2021 for Gran kommune ble vedtatt26.05.2020. Eldrerådets reglement pkt 5 
beskriver når rådets møter primært skal avholdes. Eldrerådets møter legges mandag i forkant av 
formannskapsmøte. Eldrerådets møte i april er satt til 12.04. på grunn av påske. 
 
Møtedatoer for 2021: 
25.01.2021, 08.03.2021, 12.04.2021, 03.05.2021, 07.06.2021, 23.08.2021, 04.10.2021, 01.11.2021, 
29.11.2021 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Ikke relevant 
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Eksisterende planer 
Reglement for eldrerådet, vedtatt i kommunestyret 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 med 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 april settes til 12.04. på grunn av påsken. 
 
Rådmannen anbefaler at eldrerådets vedtar følgende møteplan for eldrerådet for 2021. 
Møtedatoer for 2021: 

vårsemester høstsemester 

25.01.2021 
08.03.2021 
12.04.2021 
03.05.2021 
07.06.2021 

23.08.2021 
04.10.2021 
01.11.2021 
29.11.2021 

 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Eldrerådets møteplan publiseres på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 13. august 2020 
Godkjent av rådmannen 
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14/20 Innspill til fylkets eldrekonferanse - saken fremmes uten innstilling 
 
Arkivsak-dok.  20/00011-12 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Kjersti Høibø Tysland 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet 31.08.2020 14/20 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Vedtak utarbeides i møtet 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Eldrerådet er gitt mulighet til å sende inn forslag på tema for Eldrekonferansen som fylkets 
eldreråd skal arrangere i november. Leder av Gran eldreråd vurdere at det er aktuelt for eldrerådet 
å sende inn forslag. Vedtak utarbeides i møtet. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Eldrerådet fikk i juni brev fra leder av Innlandet fylkeskommunes eldreråd v/ Aage Willy Jonassen. 
Fylkeseldrerådet er i gang med planlegging av eldrekonferanse 16. – 17. november. I den forbindelse 
skriver de at forslag på tema fra kommunale eldreråd vil bli tatt med så langt det er mulig.  

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Ikke relevant 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Ikke relevant 
 
Økonomi 
Ikke relevant 
 
Bemanning 
Ikke relevant 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Innstilling på aktuelle tema /saker drøftes og fremmes i møtet. 
 
Vedtak utformes i møtet 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ikke aktuelt 
 

 
Dato: Velg dato 
Godkjent av rådmannen 
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15/20 Endring i reglement for kommunestyret om adgang til å gjennomføre 
fjernmøter 
 
Arkivsak-dok.  16/00065-70 
Arkivkode.  082  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 03.09.2020 38/20 

Gran ungdomsråd   

Eldrerådet 31.08.2020 15/20 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

31.08.2020 12/20 

Kommunestyret 16.09.2020 68/20 

 
 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret vedtar følgende endringer i reglementet for kommunestyret: 

1. Kommunestyret beslutter at møter i kommunestyret og andre folkevalgte organer ved behov kan 
avholdes som fjernmøter i henhold til bestemmelsene i kommuneloven § 11-7. Det er en 
forutsetning at reglene i kommuneloven § 11-7 følges ved at det benyttes tekniske hjelpemidler 
slik at alle deltakere kan se, høre og kommunisere med hverandre under gjennomføringen av 
møtet. 

2. Regelen legges inn som nytt avsnitt nederst under punkt 5 i reglementet for kommunestyret.  

3. Regelen gis virkning fra vedtakstidspunktet. 

4. Rådmannen finansierer nyanskaffelser med digitaliseringsmidler for 2020 og driftsutgifter 
innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2021-2024. 

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommunal og moderniseringsdepartementet: Opphevelse av midlertidig forskrift 
om gjennomføring av fjernmøter, datert 24.06.2020 

Ja 

Kommuneloven av 22.06.2018 Nei 
Midlertidig forskrift 13.03.2020 om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og 
fylkeskommuner for å begrense spredning av covid-19. – Opphevet med virkning fra 
01.08.2020 

Nei 

Digitaliseringsstrategi for Gran kommune, vedtatt i sak 78/18 i kommunestyremøtet 
22.10.2018. 

Nei 

Reglement for Gran kommunestyre, Håndbok for folkevalgte i Gran kommune 
(Politikerhåndboka) kapittel 5 

Nei* 

*) Lenke til politikerhåndboka: 
https://handboker.kf.no/handboker/public/3446/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8fb2478d-d0d8-
4956-84f0-6f0f6873dabd 
 

Oppsummering 
Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter er opphevet med virkning fra 01.08.2020. 
Kommunal og moderniseringsdepartementet har sendt påminnelse til kommunene om adgangen 

https://handboker.kf.no/handboker/public/3446/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8fb2478d-d0d8-4956-84f0-6f0f6873dabd
https://handboker.kf.no/handboker/public/3446/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8fb2478d-d0d8-4956-84f0-6f0f6873dabd
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til å vedta at alle folkevalgte organer ved behov kan avholde fjernmøter, og om behovet for 
eventuelt å sikre at kommunen har nødvendige tekniske hjelpemidler slik at alle møtedeltakere 
kan se, høre og kommunisere med hverandre under slike møter, jf. kommuneloven § 11-7.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev 24.06.2020 informert alle kommuner og 
fylkeskommuner om at midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og 
fylkeskommuner for å begrense spredning av covid-19 er opphevet, med virkning fra 01.08.2020.  
 
Forskriften ga unntak fra kommunelovens regler om møtegjennomføring. Den ga midlertidig adgang 
til å gjennomføre fjernmøter via digitale møteplattformer uten å ha truffet formelt vedtak ihht. 
kommuneloven § 11-7. Forskriften ble fastsatt 13.03.2020 i forbindelse med utbruddet av Covid-19. 
Begrunnelsen for å oppheve forskriften er at landet i juni begynte å åpne opp og at det ble mulig for 
folkevalgte organer å ha fysiske møter igjen, og at allmenheten kunne være til stede under møtene 
slik loven krever. Forskriften om unntaket fra loven var nødvendig fordi det kom brått på at det i 
praksis var forbudt å holde fysiske møter, og fordi en antok at kommunene ikke hadde sikret seg med 
formelle vedtak og nødvendige tekniske hjelpemidler som var nødvendige dersom fjernmøtene 
skulle kunne gjennomføres etter loven. 
 
Nå når forskriften er opphevet må kommunestyret bestemme om det skal innføres en regel i 
reglementet for kommunestyret, slik at kommunestyret og andre folkevalgte organer i fremtiden kan 
gjennomføre fjernmøter ved behov. 
 
Det vil være en forutsetning ved eventuell gjennomføring av fjernmøter at reglene i kommuneloven § 
11-7 følges, slik at god kommunikasjon ivaretas i møtet.  
 
Dersom kommunestyret åpner for adgang til å holde fjernmøter, må administrasjonen følge opp med 
å anskaffe godt funksjonelle tekniske løsninger som tas i bruk slik at møter i folkevalgte organer kan 
gjennomføres i samsvar med lovkravene. Kommunen skal etter kommunelovens formålsparagraf 
sørge for et sterkt lokaldemokrati med aktiv deltakelse både fra folkevalgte og innbyggere. Se 
punktet Lover og forskrifter. Gjennomføring av eventuelle fjernmøter krever anskaffelse og bruk av 
teknisk utstyr som sikre at alle møtedeltakerne kan «se, høre og kommunisere med hverandre» 
mens møtet gjennomføres. Lovkravene som gjelder møter i folkevalgte organer gjelder også for 
fjernmøter. Det vil også si at møtene skal være åpne og tilgjengelige for allmenheten med mindre det 
unntaksvis foreligger en hjemmel for å lukke møtet. 
 
Ved vurdering av hvilke tekniske løsninger som er egnede, og ved anskaffelsen og bruken, må det 
legges stork vekt på å sikre «et sterkt og representativt lokaldemokrati». Møtegjennomføringen skal 
fungere godt, både for det politiske utvalget samlet, for møteleder og for hvert enkelt medlem, slik at 
han eller hun kan utøve vervet som folkevalgt uavhengig av posisjon og opposisjon. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 22.08.2018. 
Midlertidig forskrift 13.03.2020 om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for 
å begrense spredning av covid-19. – Opphevet med virkning fra 01.08.2020. 
 



 17  

Hva innebærer kravet i kommuneloven § 11-7 om at alle møtedeltakere skal kunne se, høre og 
kommunisere med hverandre? Dette er et tolkningsspørsmål. Lovens formålsparagraf, § 1-1 første 
ledd andre setning sier at «Loven skal legge til rette for det lokale folkestyret og et sterkt og 
representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.» Det er et generelt juridisk prinsipp at 
formålsparagrafer skal tillegges vekt ved tolkningen av resten av lovteksten, der det er rom for 
skjønn og fortolkninger. Formålsparagrafen i kommuneloven tilsier at hensynet til demokratiet skal 
veie tungt ved beslutninger vedrørende den praktiske møtegjennomføringen og ved vurderingen av 
hva som er akseptable tekniske løsninger for kommunikasjonen i møtet. 
 
Eksisterende planer 
Gran kommunes digitaliseringsstrategi kan være nyttig i eventuell oppfølgingen av vedtaket, ved valg 
av tekniske løsninger som sikrer innbyggerne og de folkevalgtes rettigheter og medvirkningsmulighet. 
Strategien skal bidra til et overordnet perspektiv og en strukturert fremgangsmåte ved forberedelser, 
beslutninger og anskaffelser av digitale systemer.  
 
Digitaliseringsstrategi for Gran kommune, ble vedtatt i sak 78/18 i kommunestyremøtet 22.10.2018. 
Digitaliseringsstrategien beskriver sentrale innsatsområder for å møte innbyggerne der de er, yte 
gode tjenester og etterleve forventningene til en moderne kommune. Strategien konkretiserer 
strategiske grep og peker på forutsetninger for gode digitale tjenester.  
 
Digitalisering er ikke et mål i seg selv men et verktøy. Digital teknologi kan ha et stort 
gevinstpotensial, men må innføres på en kritisk og gjennomtenkt måte, slik at både tilsiktede og 
utilsiktede effekter blir vurdert og tatt hensyn til. 
 
 
Gjeldende vedtak 
Reglement for kommunestyret, politikerhåndboka kapittel 5. 
 
Økonomi 
Eventuell gjennomføring av fjernmøter krever anskaffelse og drift av teknisk utstyr som nevnt over. 
Dette er ikke utredet nærmere i denne saken. Saken gjelder vedtak om adgang til å gjennomføre 
fjernmøter i kommunestyret og andre folkevalgte organer i kommunen. Innstillingen forutsetter at 
anskaffelse gjennomføres innenfor rammen av årets digitaliseringsmidler. 
 
Bemanning 
Se punktet økonomi. Gjennomføring av fjernmøter i kommunestyret og andre folkevalgte organer vil 
kreve ressurser til anskaffelse, klargjøring og drift av utstyret, inkludert støtte fra stabsfunksjoner. 
Rådmannen gjør oppmerksom på dette, uten å beskrive det nærmere i saken.  
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar følgende endringer i reglementet for 
kommunestyret som også omfatter møter i andre folkevalgte organer i kommunen: 
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1. Kommunestyret beslutter at møter i kommunestyret og andre folkevalgte organer ved behov kan 
avholdes som fjernmøter i henhold til bestemmelsene i kommuneloven § 11-7. Det er en 
forutsetning at reglene i kommuneloven § 11-7 følges ved at det benyttes tekniske hjelpemidler 
slik at alle deltakere kan se, høre og kommunisere med hverandre under gjennomføringen av 
møtet. 

2. Regelen legges inn som nytt avsnitt nederst under punkt 5 i reglementet for kommunestyret.  

3. Regelen gis virkning fra vedtakstidspunktet. 

4. Rådmannen finansierer nyanskaffelser med digitaliseringsmidler for 2020 og driftsutgifter 
innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2021-2024. 

 
Det er opp til kommunestyret å bestemme om en ønsker å innføre en regel som gir adgang til å 
gjennomføre møter i kommunestyret og andre folkevalgte organer som fjernmøter, slik rådmannen 
foreslår i innstillingen.  

Alternativer kan være: 

 å ikke vedta endringer i reglementet, det vil si å ikke åpne for adgang til å holde fjernmøter 

 å vedta en utsettelse sammen med bestilling av en nærmere utredning av behovet for 
økonomisk ramme og bevilgning til anskaffelse av teknisk utstyr 

Innstillingen i saken omfatter ikke økonomisk bevilgning, men på grunn av krav til teknisk utstyr til 
møtegjennomføringen, - anskaffelse, klargjøring og drift av utstyret, anbefaler rådmannen at saken 
likevel behandles via formannskapet. Fordi det er usikkert hvordan Covid-19-situasjonen utvikler seg 
i ukene og månedene framover anbefaler rådmannen at formannskapet og kommunestyret vedtar 
innstillingen slik den foreligger, fremfor de nevnte alternativene. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Reglementet for kommunestyret oppdateres på kommunens hjemmeside i tråd med vedtaket. 
 

 
Dato: 12. august 2020 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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16/20 Stortingsvalget 2021 - Antall valgdager 
 
Arkivsak-dok.  20/01724-3 
Arkivkode.  011  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Valgstyret 03.09.2020 2/20 

Gran ungdomsråd   

Eldrerådet 31.08.2020 16/20 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

31.08.2020 13/20 

Kommunestyret 16.09.2020 67/20 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Valgtinget for stortingsvalget 2021 holdes søndag 12. og mandag 13. september. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Stortingsvalget og sametingsvalget 
2021 – fastsetting av valgdag, brev av 03.08.2020 

Nei 

Valgprotokoller for valgstyret kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 Nei 
Saksutredning og vedtak i valgstyre-sak 11/19 møtet 10.10.2019: Kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2019 – Evaluering 

Nei 

Saksutredning og vedtak i valgstyre-sak 4/17, møtet 02.11.2017: Stortings- og 
sametingsvalget 2017 – Evaluering 

Nei 

Valgloven av 28.06.2002 og valgforskriften av 02.01.2003 Nei 
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må selv beslutte om det skal holdes valgting søndag 12. i tillegg til mandag 13. 
september 2021. Vedtaket må treffes senest sammen med budsjettvedtaket for 2021. Rådmannen 
anbefaler at det holdes todagersvalg i samsvar med tidligere praksis i kommunen. Alternativene er 
å holde valg kun på mandag i alle eller enkelte av stemmekretsene. Vurdering av antall 
stemmekretser er ikke del av denne saksutredningen og må eventuelt bestilles som egen 
saksutredning. Saksutredning om forhåndsstemmegivning legges fram for valgstyret vinteren 2021. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret må i forkant av stortingsvalget 2021 avgjøre om kommunen skal holde én eller to 
dagers valgting, jf. valgloven § 9-2 (2). Gran kommune har lang praksis med å holde valgting både 
søndag og mandag. 
 
Denne saken gjelder kun valgting. Sak om forhåndsstemmegivning, tider og steder, legges fram for 
valgstyret vinteren 2021. I saksutredningen må behov for- og tilgang til forhåndsstemmegivning 
vurderes i sammenheng med tilgangen til valgtinget og antall valgdager vedtatt av kommunestyret (i 
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denne saken), slik at kommunen samlet sikrer et godt, tilgjengelig og fleksibelt stemmetilbud til 
velgerne. 
 
Vedtak med beslutning om kommunen skal holde todagersvalg i 2021 må treffes senest sammen 
med at kommunestyret vedtar budsjettet for 2021. Fordi vedtak om antall valgdager har betydning 
for senere vedtak om åpningstidene på valgtinget anbefales det at førstnevnte vedtak treffes senest i 
kommunestyremøtet 29.10.2020. Vedtaket om antall valgdager har også betydning for 
saksutredninger om valg av stemmestyrer samt godtgjørelse til disse, og for rekruttering av 
valgfunksjonærer. 
 
Åpningstidene for valgtinget vedtas av valgstyret i egen sak høsten 2020 etter at kommunestyret har 
vedtatt antall valgdager. Som del av den saksutredningen vil valgadministrasjonen vurdere om 
åpningstidene på valgtinget bør utvides slik at valglokalene stenger kl. 2100 på mandag for å øke 
tilgjengeligheten for velgerne samtidig som vi tilpasser oss nasjonal medias kommunikasjon av 
åpningstider. 
 
Valgdeltakelsen er normalt høyere ved stortingsvalg enn ved kommunevalg. Valgprotokollen for 
valgstyret ved stortingsvalget i 2017 og kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 viser følgende 
fordeling av antall stemmegivninger søndag og mandag ved forrige valg: 
 

Fordeling av valgtingsstemmegivninger søndag og mandag ved stortingsvalget 
2017 og kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 
 

Stemmekrets Kryss i manntall 2017 Kryss i manntall 2019 

Søndag Mandag Søndag Mandag 

Jaren 557 696 402 666 

Gran 475 576 423 549 

Vestre Gran 387 485 352 437 

Brandbu 814 897 642 932 

Bjoneroa 81 109 74 91 

Sum 2 314 2 763 1 893 2 675 

 
 

Fordeling valgting og forhåndsstemmegivning ved stortingsvalget 2017 
og kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 
 

 2017 2019 

Sum stemmegivninger valgting 5 077 4 568 

Sum forhåndsstemmegivninger 2 900 2 435 

Totalt 7 977 7 003 

 
 
Valgloven ble endret med virkning fra 1. juli 2016: Forslag om å holde valgting på søndag før 
valgdagen kan ikke lenger vedtas av et mindretall i kommunestyret. 
 
Det følger av valgloven § 9-2 (2) at vedtak om todagersvalg ikke behøver å omfatte alle kommunens 
stemmekretser. Det er mulig å holde todagers valg i noen kretser og valg kun på mandag i andre, 
men det er ikke lov å holde valg kun på søndag. Valgdagen mandag er obligatorisk, jf. valgloven § 9-2 
(1). I Gran kommune bor det mange pendlere som benytter seg av muligheten til å avgi stemme på 
søndag. Valgting på søndag kan også være en fordel for studenter og andre som ikke har mulighet til 
å stemme mandag, og som ikke har avgitt forhåndsstemme. Tilretteleggingen for forhånds-
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stemmegivning og hvordan denne er kommunisert har betydning for hvor mange som velger å avgi 
stemme på valgtinget. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 besluttet valgstyret å øke 
forhåndsstemmetilbudet i kommunen ved å åpne for forhåndsstemmemottak på to av kommunens 
handelssteder. 
 
Valgadministrasjonen har drøftet muligheten for å redusere antall valgtings-stemmekretser ved at 
den eller de stemmekretsene som har færrest stemmeberettigede slås sammen med en annen krets 
eller andre kretser. Slike endringer er ikke utredet i denne saken, men kan eventuelt bestilles av 
kommunestyret som en egen saksutredning. Se punktet Vurdering og alternative løsninger. 
 
Det er viktig med god kommunikasjon ovenfor velgerne, herunder å gjøre velgerne oppmerksom på 
at både forhåndsstemmegivning og stemmegivning på valgtinget er åpne for alle kommunens 
innbyggere uavhengig av hvor en er registrert bosatt i kommunen. Det vil si at en innbygger kan velge 
å benytte det forhåndsstemmestedet eller valgtingsstemmestedet som er mest praktisk. 
  

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Valgloven av 28.06.2002, Valgforskriften av 02.01.2003 
 

§ 9-2.Fastsetting av valgdag 

(1) Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag. 

(2) Kommunestyret kan selv vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal 
holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. 

 
 
Eksisterende planer 
Ingen. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen. Antall valgdager må vedtas i forkant av hvert valg. 
 
Økonomi 
Antall valgdager påvirker kostnadene til valggjennomføring, hovedsakelig gjennom utgiftene til 
godtgjørelse/lønn til stemmestyrer og valgfunksjonærene i stemmekretsene. Dette er noe av 
grunnen til at vedtaket etter valgloven skal fastsettes senest samtidig med budsjettvedtaket for 
valgåret. Det vil bli lagt fram egne saker for valgstyret om valg av stemmestyrer og om godtgjørelse 
til disse, jf. punktet Bemanning. Vedtaket om godtgjørelse sluttbehandles i kommunestyret og vil ha 
betydning for økonomien. Valgstyrets vedtak om åpningstider, senere høsten 2020, vil påvirke 
vaktinndelingen og hvor mange timer den enkelte må jobbe under valggjennomføringen. 
Valgadministrasjonen anslår at kommunen vil kunne spare mellom en tredjedel og en fjerdedel av 
kostnadene til godtgjørelse/lønn og bevertning til stemmestyrer og valgfunksjonærer ved å ha 
valgting kun på mandag, det vil si et beløp i størrelsesordenen kr 70 000 til 100 000, men beløpet er 
usikkert. 
 
 
Bemanning 
Tidligere antall stemmestyremedlemmer og valgfunksjonærer har vært basert på Gran kommunes 
praksis med å holde todagersvalg. Valg av nye stemmestyremedlemmer må være vedtatt i valgstyret 
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senest i begynnelsen av desember for å sikre nødvendig opplæring og fremdrift i valgarbeidet. 
Mannskapsbehovet og inndelingen av vaktene avhenger som nevnt av hvilke stemmetider 
(åpningstider) valgstyret vedtar senere høsten 2020. Rolle- og oppgavefordelingen mellom 
stemmestyremedlemmene og valgfunksjonærene påvirker det totale mannskapsbehovet, og vil bli 
vurdert av valgadministrasjonen - og drøftet med valgstyret før personene velges/rekrutteres høsten 
2020, med sikte på mer fleksibel bruk av mannskapet. 
 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at det holdes todagersvalg i Gran kommune, søndag 12. og mandag 13. 
september 2021, slik det følger av innstillingen i saken. 
 
Alternative vedtak kan være: 

 å vedta å holde valg kun mandag i alle stemmekretser 

 å vedta å holde valg kun mandag i enkelte av stemmekretsene og todagers valg i de andre 

 å utsette vedtak om antall valgdager til kommunestyremøtet 29.10.2020 og samtidig be 
rådmannen utrede fordeler og ulemper ved å gjennomføre én eller todagers valg 

 å utsette vedtak om antall valgdager til kommunestyremøtet 29.10.2020 og samtidig bestille 
en utredning om endringer i antall stemmekretser 

 å vedta innstillingen og i tillegg bestille en utredning om endringer i antall stemmekretser 
 
Rådmannens kommentar til alternativene 
Rådmannen mener todagersvalg gir best tilrettelegging for stemmegivningen, spesielt for 
kommunens pendlere, studenter og andre som ikke kan avgi stemme på mandag og som ikke har 
forhåndsstemt. Alternativet med valgting kun mandag 13. september er ikke utredet nærmere i 
denne saken, da kommunen har lang praksis med å holde todagersvalg. Dersom kommunestyret 
ønsker et alternativt vedtak, anbefaler rådmannen at beslutningen om eventuelt todagersvalg 
utsettes, og at det legges fram en ny saksutredning til kommunestyret til møtet 29.10.2020, med en 
redegjørelse for fordeler og ulemper ved alternativene, herunder økonomiske konsekvenser, 
hensynet til tilgjengelighet for velgerne, korrekt og sikker valggjennomføring, bemanning og 
valgmedarbeidernes arbeidssituasjon, kommunikasjon. 
 
Selv om valgstyret og valgadministrasjonen legger stor vekt på god kommunikasjon ovenfor velgerne 
vil endringer i praksis alltid kunne medføre noen ulemper og misforståelser. Erfaring har vist at noen 
velgere vil forholde seg til den praksisen de har vært vant til og ikke oppfatte eller søke informasjon 
om vedtatte endringer. Dette er en ekstra grunn til at endringer som gjennomføres på valgområdet 
bør vurderes grundig. 
 
Rådmannen har over pekt på muligheten for å redusere antall stemmekretser for valgtinget. Antall 
stemmekretser må blant annet sees i sammenheng med tilbud om forhåndsstemmegivning. En 
utredning av valgtingsstemmekretsene er som sagt ikke del av denne saken. Det er opp til 
kommunestyret å eventuelt bestille en slik utredning. Kommunestyret kan vedta slik bestilling som et 
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alternativ til innstillingen, slik at vedtak om antall valgdager utsettes til eventuell endring av antall 
stemmekretser er vedtatt. Kommunestyret kan også bestille en slik utredning som et tillegg til 
innstillingen. I en sak om antall stemmekretser må eventuelt også økonomiske – og andre 
konsekvenser belyses på samme måte som nevnt over. Etter valgloven § 9-3 (1) må kommunen 
informere sentral matrikkelmyndighet om endringer i valgtingsstemmekretsene innen 31. mars i 
valgåret. Av praktiske hensyn og fordi vedtaket har stor betydning for andre saksutredninger og 
vedtak anbefaler rådmannen at slik eventuell sak behandles i kommunestyret senest 29.10.2020. 
 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar antall valgdager innen utgangen av oktober, slik at 
beslutningen er tatt før valgstyret velger stemmestyrer og valgfunksjonærer, og før valgstyret og 
kommunestyrer vedtar eventuelle endringer i godtgjørelse til stemmestyrer og valgfunksjonærer. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vedtaket gjøres kjent gjennom annonsering og oppslag i tilknytning til valggjennomføringen. 
 

 
Dato: 21. august 2020 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 



 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Eldrerådet  
 
Dato: 31.08.2020 09:00 – 11.30 
Sted:    
Arkivsak: 19/02212 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
medlemmer: 
 
Møtende 
varamedlemmer: 

Tine Øverlier, Grete Øverlier, Peter Oskar Saugstad, Olav Halgeir Nordli, 
Randi Thorsen  
 
Kari Dæhlen, Per Christian Christensen 

  
Forfall:  Asmund Johnsrud, Leif Kristiansen 
  
Fra administrasjonen: 
 
Fra frivilligsentralen: 

Mette Mosby, Ida Dæhlen, Anne K Slette, Mette Mosby 
 
Øyvind Haslestad - leder 
 

  
Protokollfører: Kjersti Høibø Tysland 
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen torsdag 03.09.2020 kl 12. 
 
 

Tema/ orienteringer: 
 Orientering vedrørende kommunens arbeid med demens ved demenskoordinator Ida 

Merethe Dæhlen. 

 Orientering om Leve hele livet – delområdet Helsehjelp og kommunens arbeid med dette ved 
enhetsleder Anne K Slette og konsulent i helse og omsorg Kristin Woxen. 

 Informasjon / eventuelt:  
- Kort informasjon om situasjonen rundt covid-19 ved ordfører Randi Thorsen 
- Informasjon fra Frivillig sentralen ved Øyvind Haslestad  
- Midler avsatt til arrangementene eldrerådet har ansvar for (Verdens aktivitetsdag for 

eldre i mai og FNs internasjonale eldredag 1.oktober)– diskusjon om disponering av 
midlene for i år og tanker videre framover. Eldrerådsleder og utvalgssekretær sender 
brev til ordfører. 
 

 
 

SAKSLISTE  

  Møtebok fra eldrerådets møte 08.06.2020 og innkalling ble  
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godkjent 
 
Møtet godkjente at Per Christian Christensen stilte som vara for Leif 
Kristiansen som meldte forfall i forkant av møtet. 

12/20 19/00233-9 
Plan for legetjenesten og driftsform ved Sagatangen legekontor. 
Inndragning av fastlegehjemmel 

 

13/20 20/00011-11 Møteplan for eldrerådet 2021  

14/20 20/00011-12 Innspill til fylkets eldrekonferanse - saken fremmes uten innstilling  

15/20 16/00065-70 
Endring i reglement for kommunestyret om adgang til å 
gjennomføre fjernmøter 

 

16/20 20/01724-3 Stortingsvalget 2021 - Antall valgdager  
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12/20 Plan for legetjenesten og driftsform ved Sagatangen legekontor. 
Inndragning av fastlegehjemmel 
 
Arkivsak: 19/00233 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 31.08.2020 12/20 

Formannskapet 03.09.2020 34/20 

Kommunestyret 16.09.2020 62/20 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

31.08.2020 15/20 

 
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Plan for legetjenesten tas til orientering 
2. Sagatangen legekontor eies og drives i regi av Gran kommune 
3. Sagatangen legekontor bemannes på følgende måte: 
- Dagens sykehjemslegestillinger samles på Sagatangen legekontor 
- Det opprettes en stilling som helsesekretær/bioingeniør 100% 
- Det opprettes to legestillinger på 50 % hver med oppgave som fastlege 
- Ressurs til sykehjemslege utvides med 60 % stilling. 
- Fastleger og øvrig personale ved Sagatangen legekontor ansettes kommunalt.  
- Økte kostnader på ca. kr. 850 000 innarbeides i budsjett og økonomiplan 2021-2024 
4. Den femte ubesatte fastlegehjemmelen ved Brandbu legegruppe inndras og rådmannen får 
fullmakt til å forhandle med fratredende lege om utkjøp. 
 
 
 
Eldrerådets behandling 31.08.2020: 
Tine Øverlier sa kort noe om betydningen av legetjeneste for de eldre og pasienter ved Sagatangen 
 
Eldrerådet fremmet et tilleggs punkt til rådmannens innstilling – utformet av Tine Øverlier og Grete 
Øverlier  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Tine Øverlier, Grete Øverlier, Randi Thorsen, Kari Dæhlen 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 31.08.2020: 
Eldrerådet støtter rådmannens innstilling og mener dette er en viktig og riktig avgjørelse for å styrke 
det faglige miljøet på det nye helsehuset, styrke sykehjemsmedisinen og ivareta legetjeneste til beste 
for beboere og pasienter.  
1. Plan for legetjenesten tas til orientering 
2. Sagatangen legekontor eies og drives i regi av Gran kommune 
3. Sagatangen legekontor bemannes på følgende måte: 
- Dagens sykehjemslegestillinger samles på Sagatangen legekontor 
- Det opprettes en stilling som helsesekretær/bioingeniør 100% 
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- Det opprettes to legestillinger på 50 % hver med oppgave som fastlege 
- Ressurs til sykehjemslege utvides med 60 % stilling. 
- Fastleger og øvrig personale ved Sagatangen legekontor ansettes kommunalt.  
- Økte kostnader på ca. kr. 850 000 innarbeides i budsjett og økonomiplan 2021-2024 
4. Den femte ubesatte fastlegehjemmelen ved Brandbu legegruppe inndras og rådmannen får 
fullmakt til å forhandle med fratredende lege om utkjøp. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

13/20 Møteplan for eldrerådet 2021 
 
Arkivsak: 20/00011 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 31.08.2020 13/20 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Eldrerådet vedtar følgende årsplan for 2021: 
 

vårsemester høstsemester 

25.01.2021 
08.03.2021 
12.04.2021 
03.05.2021 
07.06.2021 

23.08.2021 
04.10.2021 
01.11.2021 
29.11.2021 

 
 
Eldrerådets behandling 31.08.2020: 
Eldrerådet ønsker å avsette tre timer pr møte, kl 9-12 – legges i kalender 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Tine, Randi 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 31.08.2020: 
Eldrerådet vedtar følgende årsplan for 2021: 
 

vårsemester høstsemester 

25.01.2021 
08.03.2021 
12.04.2021 
03.05.2021 
07.06.2021 

23.08.2021 
04.10.2021 
01.11.2021 
29.11.2021 
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[Lagre]  
 
 
 
 

14/20 Innspill til fylkets eldrekonferanse - saken fremmes uten innstilling 
 
Arkivsak: 20/00011 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 31.08.2020 14/20 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Vedtak utarbeides i møtet 
 
Eldrerådets behandling 31.08.2020: 
Tine Øverlier la fram saken og hadde forslag til tema for konferansen, frist for innspill 07.09.2020. 
Saken ble diskutert og eldrerådet sender inn forslag om to tema: 
Elders digitale hverdag 
Demensomsorg 
Eldrerådsleder og utvalgssekretær utformer teksten  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Tine Øverlier, Peter Oskar Saugstad, Per Christian Christensen,  
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 31.08.2020: 
Eldrerådet ved Leder og sekretær utformer og sender inn forslag om temaene Elders digitale hverdag 
og Demensomsorg til fylkets eldre konferanse 16.-17 nov 2020. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

15/20 Endring i reglement for kommunestyret om adgang til å gjennomføre 
fjernmøter 
 
Arkivsak: 16/00065 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 03.09.2020 39/20 

Gran ungdomsråd 04.09.2020 5/20 

Eldrerådet 31.08.2020 15/20 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

31.08.2020 12/20 

Kommunestyret 16.09.2020 68/20 
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Rådmannens innstilling: 
 

Kommunestyret vedtar følgende endringer i reglementet for kommunestyret: 

1. Kommunestyret beslutter at møter i kommunestyret og andre folkevalgte organer ved behov kan 
avholdes som fjernmøter i henhold til bestemmelsene i kommuneloven § 11-7. Det er en 
forutsetning at reglene i kommuneloven § 11-7 følges ved at det benyttes tekniske hjelpemidler 
slik at alle deltakere kan se, høre og kommunisere med hverandre under gjennomføringen av 
møtet. 

2. Regelen legges inn som nytt avsnitt nederst under punkt 5 i reglementet for kommunestyret.  

3. Regelen gis virkning fra vedtakstidspunktet. 

4. Rådmannen finansierer nyanskaffelser med digitaliseringsmidler for 2020 og driftsutgifter 
innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2021-2024. 

 
 
Eldrerådets behandling 31.08.2020: 
Randi Thorsen informerte om at det etter saken ble skrevet også skal åpnes for at en kan delta 
digitalt i fysisk møter. Etter diskusjon i rådet ble det fremmet tilleggsmoment til rådmannens 
innstilling. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Tine Øverlier, Randi Thorsen, Grete Øverlier, Per Christian Christensen, Olav Nordli 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 31.08.2020: 

Kommunestyret vedtar følgende endringer i reglementet for kommunestyret: 

5. Kommunestyret beslutter at møter i kommunestyret og andre folkevalgte organer ved behov kan 
avholdes som fjernmøter i henhold til bestemmelsene i kommuneloven § 11-7. Det er en 
forutsetning at reglene i kommuneloven § 11-7 følges ved at det benyttes tekniske hjelpemidler 
slik at alle deltakere kan se, høre og kommunisere med hverandre under gjennomføringen av 
møtet. 

6. Regelen legges inn som nytt avsnitt nederst under punkt 5 i reglementet for kommunestyret.  

7. Regelen gis virkning fra vedtakstidspunktet. 

8. Rådmannen finansierer nyanskaffelser med digitaliseringsmidler for 2020 og driftsutgifter 
innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2021-2024. 

 
Eldrerådet støtter rådmannens innstilling. 
Eldrerådet forutsetter at kommunen legger til rette så alle møtedeltakerne kan delta på digitale 
møter.  
 
[Lagre]  
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16/20 Stortingsvalget 2021 - Antall valgdager 
 
Arkivsak: 20/01724 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Valgstyret 03.09.2020 2/20 

Gran ungdomsråd 04.09.2020 10/20 

Eldrerådet 31.08.2020 16/20 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

31.08.2020 13/20 

Kommunestyret 16.09.2020 67/20 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Valgtinget for stortingsvalget 2021 holdes søndag 12. og mandag 13. september. 
 
 
Eldrerådets behandling 31.08.2020: 
Tine Øverlier innledet med bakgrunn i saksdokumentet  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Tine Øverlier, Grete Øverlier 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 31.08.2020: 
Valgtinget for stortingsvalget 2021 holdes søndag 12. og mandag 13. september. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
 



 

1 
 

  

MØTEINNKALLING   
 

Gran ungdomsråd  
 
Dato: 04.09.2020 09:00  
Sted: Gran rådhus  
Arkivsak: 19/00025  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall meldes til utvalgssekretær via epost rune.larsen@gran.kommune.no 
eller tlf 93 80 38 53. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 

Tema/orienteringer 
 Eventuelt 

 
 

SAKSLISTE  

5/20 16/00065-70 
Endring i reglement for kommunestyret om adgang til å gjennomføre 
fjernmøter 

 

6/20 16/00065-71 Forslag til forskrift om politiske godtgjørelser i Gran kommune  

7/20 19/01906-11 Kommunal planstrategi 2019-2023  

8/20 20/00895-2 
Kompenserende tiltak for kultur, idrett og frivillighet i forbindelse med 
koronapandemien 

 

9/20 20/00909-1 Temaplan trafikksikkerhet - rullering av tiltakslista for 2020  

10/20 20/01724-3 Stortingsvalget 2021 - Antall valgdager  

    

 
 
Jaren, 28. august 2020 
 
 
 
Rune Larsen 
Utvalgssekretær 
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5/20 Endring i reglement for kommunestyret om adgang til å gjennomføre 
fjernmøter 
 
Arkivsak-dok.  16/00065-70 
Arkivkode.  082  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 03.09.2020 39/20 

Gran ungdomsråd 04.09.2020 5/20 

Eldrerådet 31.08.2020 15/20 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

31.08.2020 12/20 

Kommunestyret 16.09.2020 68/20 

 
 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret vedtar følgende endringer i reglementet for kommunestyret: 

1. Kommunestyret beslutter at møter i kommunestyret og andre folkevalgte organer ved behov kan 
avholdes som fjernmøter i henhold til bestemmelsene i kommuneloven § 11-7. Det er en 
forutsetning at reglene i kommuneloven § 11-7 følges ved at det benyttes tekniske hjelpemidler 
slik at alle deltakere kan se, høre og kommunisere med hverandre under gjennomføringen av 
møtet. 

2. Regelen legges inn som nytt avsnitt nederst under punkt 5 i reglementet for kommunestyret.  

3. Regelen gis virkning fra vedtakstidspunktet. 

4. Rådmannen finansierer nyanskaffelser med digitaliseringsmidler for 2020 og driftsutgifter 
innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2021-2024. 

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommunal og moderniseringsdepartementet: Opphevelse av midlertidig forskrift 
om gjennomføring av fjernmøter, datert 24.06.2020 

Ja 

Kommuneloven av 22.06.2018 Nei 
Midlertidig forskrift 13.03.2020 om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og 
fylkeskommuner for å begrense spredning av covid-19. – Opphevet med virkning fra 
01.08.2020 

Nei 

Digitaliseringsstrategi for Gran kommune, vedtatt i sak 78/18 i kommunestyremøtet 
22.10.2018. 

Nei 

Reglement for Gran kommunestyre, Håndbok for folkevalgte i Gran kommune 
(Politikerhåndboka) kapittel 5 

Nei* 

*) Lenke til politikerhåndboka: 
https://handboker.kf.no/handboker/public/3446/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8fb2478d-d0d8-
4956-84f0-6f0f6873dabd 
 

Oppsummering 
Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter er opphevet med virkning fra 01.08.2020. 
Kommunal og moderniseringsdepartementet har sendt påminnelse til kommunene om adgangen 

https://handboker.kf.no/handboker/public/3446/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8fb2478d-d0d8-4956-84f0-6f0f6873dabd
https://handboker.kf.no/handboker/public/3446/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8fb2478d-d0d8-4956-84f0-6f0f6873dabd
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til å vedta at alle folkevalgte organer ved behov kan avholde fjernmøter, og om behovet for 
eventuelt å sikre at kommunen har nødvendige tekniske hjelpemidler slik at alle møtedeltakere 
kan se, høre og kommunisere med hverandre under slike møter, jf. kommuneloven § 11-7.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev 24.06.2020 informert alle kommuner og 
fylkeskommuner om at midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og 
fylkeskommuner for å begrense spredning av covid-19 er opphevet, med virkning fra 01.08.2020.  
 
Forskriften ga unntak fra kommunelovens regler om møtegjennomføring. Den ga midlertidig adgang 
til å gjennomføre fjernmøter via digitale møteplattformer uten å ha truffet formelt vedtak ihht. 
kommuneloven § 11-7. Forskriften ble fastsatt 13.03.2020 i forbindelse med utbruddet av Covid-19. 
Begrunnelsen for å oppheve forskriften er at landet i juni begynte å åpne opp og at det ble mulig for 
folkevalgte organer å ha fysiske møter igjen, og at allmenheten kunne være til stede under møtene 
slik loven krever. Forskriften om unntaket fra loven var nødvendig fordi det kom brått på at det i 
praksis var forbudt å holde fysiske møter, og fordi en antok at kommunene ikke hadde sikret seg med 
formelle vedtak og nødvendige tekniske hjelpemidler som var nødvendige dersom fjernmøtene 
skulle kunne gjennomføres etter loven. 
 
Nå når forskriften er opphevet må kommunestyret bestemme om det skal innføres en regel i 
reglementet for kommunestyret, slik at kommunestyret og andre folkevalgte organer i fremtiden kan 
gjennomføre fjernmøter ved behov. 
 
Det vil være en forutsetning ved eventuell gjennomføring av fjernmøter at reglene i kommuneloven § 
11-7 følges, slik at god kommunikasjon ivaretas i møtet.  
 
Dersom kommunestyret åpner for adgang til å holde fjernmøter, må administrasjonen følge opp med 
å anskaffe godt funksjonelle tekniske løsninger som tas i bruk slik at møter i folkevalgte organer kan 
gjennomføres i samsvar med lovkravene. Kommunen skal etter kommunelovens formålsparagraf 
sørge for et sterkt lokaldemokrati med aktiv deltakelse både fra folkevalgte og innbyggere. Se 
punktet Lover og forskrifter. Gjennomføring av eventuelle fjernmøter krever anskaffelse og bruk av 
teknisk utstyr som sikre at alle møtedeltakerne kan «se, høre og kommunisere med hverandre» 
mens møtet gjennomføres. Lovkravene som gjelder møter i folkevalgte organer gjelder også for 
fjernmøter. Det vil også si at møtene skal være åpne og tilgjengelige for allmenheten med mindre det 
unntaksvis foreligger en hjemmel for å lukke møtet. 
 
Ved vurdering av hvilke tekniske løsninger som er egnede, og ved anskaffelsen og bruken, må det 
legges stork vekt på å sikre «et sterkt og representativt lokaldemokrati». Møtegjennomføringen skal 
fungere godt, både for det politiske utvalget samlet, for møteleder og for hvert enkelt medlem, slik at 
han eller hun kan utøve vervet som folkevalgt uavhengig av posisjon og opposisjon. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 22.08.2018. 
Midlertidig forskrift 13.03.2020 om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for 
å begrense spredning av covid-19. – Opphevet med virkning fra 01.08.2020. 
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Hva innebærer kravet i kommuneloven § 11-7 om at alle møtedeltakere skal kunne se, høre og 
kommunisere med hverandre? Dette er et tolkningsspørsmål. Lovens formålsparagraf, § 1-1 første 
ledd andre setning sier at «Loven skal legge til rette for det lokale folkestyret og et sterkt og 
representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.» Det er et generelt juridisk prinsipp at 
formålsparagrafer skal tillegges vekt ved tolkningen av resten av lovteksten, der det er rom for 
skjønn og fortolkninger. Formålsparagrafen i kommuneloven tilsier at hensynet til demokratiet skal 
veie tungt ved beslutninger vedrørende den praktiske møtegjennomføringen og ved vurderingen av 
hva som er akseptable tekniske løsninger for kommunikasjonen i møtet. 
 
Eksisterende planer 
Gran kommunes digitaliseringsstrategi kan være nyttig i eventuell oppfølgingen av vedtaket, ved valg 
av tekniske løsninger som sikrer innbyggerne og de folkevalgtes rettigheter og medvirkningsmulighet. 
Strategien skal bidra til et overordnet perspektiv og en strukturert fremgangsmåte ved forberedelser, 
beslutninger og anskaffelser av digitale systemer.  
 
Digitaliseringsstrategi for Gran kommune, ble vedtatt i sak 78/18 i kommunestyremøtet 22.10.2018. 
Digitaliseringsstrategien beskriver sentrale innsatsområder for å møte innbyggerne der de er, yte 
gode tjenester og etterleve forventningene til en moderne kommune. Strategien konkretiserer 
strategiske grep og peker på forutsetninger for gode digitale tjenester.  
 
Digitalisering er ikke et mål i seg selv men et verktøy. Digital teknologi kan ha et stort 
gevinstpotensial, men må innføres på en kritisk og gjennomtenkt måte, slik at både tilsiktede og 
utilsiktede effekter blir vurdert og tatt hensyn til. 
 
 
Gjeldende vedtak 
Reglement for kommunestyret, politikerhåndboka kapittel 5. 
 
Økonomi 
Eventuell gjennomføring av fjernmøter krever anskaffelse og drift av teknisk utstyr som nevnt over. 
Dette er ikke utredet nærmere i denne saken. Saken gjelder vedtak om adgang til å gjennomføre 
fjernmøter i kommunestyret og andre folkevalgte organer i kommunen. Innstillingen forutsetter at 
anskaffelse gjennomføres innenfor rammen av årets digitaliseringsmidler. 
 
Bemanning 
Se punktet økonomi. Gjennomføring av fjernmøter i kommunestyret og andre folkevalgte organer vil 
kreve ressurser til anskaffelse, klargjøring og drift av utstyret, inkludert støtte fra stabsfunksjoner. 
Rådmannen gjør oppmerksom på dette, uten å beskrive det nærmere i saken.  
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar følgende endringer i reglementet for 
kommunestyret som også omfatter møter i andre folkevalgte organer i kommunen: 
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1. Kommunestyret beslutter at møter i kommunestyret og andre folkevalgte organer ved behov kan 
avholdes som fjernmøter i henhold til bestemmelsene i kommuneloven § 11-7. Det er en 
forutsetning at reglene i kommuneloven § 11-7 følges ved at det benyttes tekniske hjelpemidler 
slik at alle deltakere kan se, høre og kommunisere med hverandre under gjennomføringen av 
møtet. 

2. Regelen legges inn som nytt avsnitt nederst under punkt 5 i reglementet for kommunestyret.  

3. Regelen gis virkning fra vedtakstidspunktet. 

4. Rådmannen finansierer nyanskaffelser med digitaliseringsmidler for 2020 og driftsutgifter 
innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2021-2024. 

 
Det er opp til kommunestyret å bestemme om en ønsker å innføre en regel som gir adgang til å 
gjennomføre møter i kommunestyret og andre folkevalgte organer som fjernmøter, slik rådmannen 
foreslår i innstillingen.  

Alternativer kan være: 

 å ikke vedta endringer i reglementet, det vil si å ikke åpne for adgang til å holde fjernmøter 

 å vedta en utsettelse sammen med bestilling av en nærmere utredning av behovet for 
økonomisk ramme og bevilgning til anskaffelse av teknisk utstyr 

Innstillingen i saken omfatter ikke økonomisk bevilgning, men på grunn av krav til teknisk utstyr til 
møtegjennomføringen, - anskaffelse, klargjøring og drift av utstyret, anbefaler rådmannen at saken 
likevel behandles via formannskapet. Fordi det er usikkert hvordan Covid-19-situasjonen utvikler seg 
i ukene og månedene framover anbefaler rådmannen at formannskapet og kommunestyret vedtar 
innstillingen slik den foreligger, fremfor de nevnte alternativene. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Reglementet for kommunestyret oppdateres på kommunens hjemmeside i tråd med vedtaket. 
 

 
Dato: 12. august 2020 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Opphevelse av 

midlertidig forskrift om gjennomføring (1219687)
 

Nytt vedlegg: 

KS-artikkel om avklaring fra KMD Kan en enkeltrepresentant delta digitalt i et fysisk møte 21.08.2020
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6/20 Forslag til forskrift om politiske godtgjørelser i Gran kommune 
 
Arkivsak-dok.  16/00065-71 
Arkivkode.  082  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Valgstyret   

Formannskapet   

Gran ungdomsråd 04.09.2020 6/20 

Eldrerådet   

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

  

Kommunestyret   

 
 
Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 
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7/20 Kommunal planstrategi 2019-2023 
 
Arkivsak-dok.  19/01906-11 
Arkivkode.  140  
Saksbehandler  Øyvind Andreas Sørlie 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 29.04.2020 23/20 

Formannskapet 30.04.2020 9/20 

Kommunestyret 18.06.2020 49/20 

Planutvalget 03.06.2020 25/20 

Formannskapet 04.06.2020 28/20 

Eldrerådet 08.06.2020 7/20 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

  

Gran ungdomsråd 04.09.2020 7/20 

 
 
Planutvalget har behandlet saken i møte 29.04.2020 sak 23/20 
 
Planutvalgets behandling 29.04.2020: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Leder Harald Westby (H)  
Pål Arne Sangnæs (GBL)  
Jul Tore Kittelsrud (GBL)  
 
Pål Arne Sangnæs fremmet følgende forslag:  
Forslag på endringer til planstrategien, fra Gran Bygdeliste 
 
Under 3.1 Endre ".. et variert mangfold av tettsteder og klyngebebyggelse …".  
til: "... et variert mangfold av tettsteder, klyngebebyggelse og spredt bosetting". 
 
Under 3.2 Grans plassering i verden: Endre «Det må evalueres... om det 
er grunnlag for å endre fylkestilknytning" til: «Det kan bli aktuelt å evaluere...» 
 
Under 3.2 Befolkningsutvikling, tredje kulepunkt: Endre "... tilrettelegging av areal for 
næringsutvikling i sentrumsområdene og Mohagen-/Jaren-området." til «... tilrettelegging av areal 
for næringsutvikling.»   
 
Under 3.4 Samferdsel, 2. kulepunkt: Endre "... styrking av kollektivtilbudet mellom Brandbu, Jaren, 
Grymyr og Gran." til "...styrking av kollektivtilbudet i hele kommunen." 
 
Under 3.7 Arealstrategi: 
- Gjeninnføre som første kulepunkt formulering som er fjernet i denne utgaven: «Arealstrategi skal 
legge vekt på å sikre mulighet til å ta hele kommunen i bruk ved å gi mulighet til spredt boligbygging 
og nye boliger i tilknytning til eksisterende boligområder.» 
- Nåværende kulepkt 1: "I arealstrategien skal alle områder som ikke er utbygd vurderes på nytt." 
Fjernes. Saksbehandlerressurser kan brukes bedre enn til å fjerne vedtatte bygge muligheter.  
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- Nåværende kulepkt 2: "... ny utbygging avklares i kommuneplan og reguleringsplan, ikke som 
enkeltsaker og dispensasjonssaker." Legge til: «Dette krever at arealplanen gir mulighet for spredt 
boligbygging og fradeling av boligtomter, så lenge dette ikke kommer i konflikt med jordvern eller 
kulturminner..»  
- Nåværende Kulepkt 3: "Sterkere satsing på attraktive tettsteder ved å legge vekt på... tettstedsmiljø 
og fortetting." Fjernes. I stedet foreslås: "Sterkere satsing på boliger som vil være attraktive for 
barnefamilier og unge i etableringsfasen»., det vil si eneboliger i felt og også spredt boligbygging, i 
tillegg til aktiv utbygging av næringsområder." 
 
Under 4. Planbehov: 
Legge inn "Områdeplan for Granavollen", som faktisk er vedtatt! 
 
 
Leder Harald Westby (H) foreslo å utsette saken. 
 
Votering 
Ved votering ble utsettelsesforslaget fra leder Harald Westby (H) enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 29.04.2020: 
 
Saken utsettes. 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 30.04.2020 sak 9/20 
 
Formannskapets behandling 30.04.2020: 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen orienterte om behandlingen i planutvalgs møte 29.04.2020 og 
planutvalgets vedtak om å utsette saken. 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen foreslo at formannskapet også vedtok å utsette saken. 
 
Disse hadde ordet i utsettelsessaken 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen trakk sitt utsettelsesforslag. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Inger Lise Stieng (Ap) 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende endringsforslag på vegne av GBL: 
Følgende endringer gjøres i forslaget til planstrategi; 
 
Under 3.1 Endre ".. et variert mangfold av tettsteder og klyngebebyggelse …".  
til: "... et variert mangfold av tettsteder, klyngebebyggelse og spredt bosetting". 
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Under 3.2 Grans plassering i verden: Endre "Det må evalueres... om det 
er grunnlag for å endre fylkestilknytning" til: «Det kan bli aktuelt å evaluere... «  
 
Under 3.2 Befolkningsutvikling, tredje kulepunkt: Endre "... tilrettelegging av areal for 
næringsutvikling i sentrumsområdene og Mohagen-/Jaren-området." til «... tilrettelegging av areal 
for næringsutvikling.»   
 
Under 3.4 Samferdsel, 2. kulepunkt: Endre "... styrking av kollektivtilbudet mellom Brandbu, Jaren, 
Grymyr og Gran." til "...styrking av kollektivtilbudet i hele kommunen." 
 
Under 3.7 Arealstrategi: 
- Gjeninnføre som første kulepunkt formulering som er fjernet i denne utgaven: «Arealstrategi skal 
legge vekt på å sikre mulighet til å ta hele kommunen i bruk ved å gi mulighet til spredt boligbygging 
og nye boliger i tilknytning til eksisterende boligområder.» 
- Nåværende kulepkt 1: "I arealstrategien skal alle områder som ikke er utbygd vurderes på nytt." 
Fjernes. Saksbehandlerressurser kan brukes bedre enn til å fjerne vedtatte byggemuligheter.  
- Nåværende kulepkt 2: "... ny utbygging avklares i kommuneplan og reguleringsplan, ikke som 
enkeltsaker og dispensasjonssaker." Legge til: «Dette krever at arealplanen gir mulighet for spredt 
boligbygging og fradeling av boligtomter.»  
- Nåværende Kulepkt 3: "Sterkere satsing på attraktive tettsteder ved å legge vekt på... tettstedsmiljø 
og fortetting." Fjernes. I stedet foreslås: "Sterkere satsing på boliger som vil være attraktive for 
barnefamilier og unge i etableringsfasen, det vil si eneboliger i felt og også spredt boligbygging, i 
tillegg til aktiv utbygging av næringsområder." 
 
Under 4. Planbehov: 
Fjerne "Komuneorganisasjon, digitalisering og innovasjon". Legge inn "Områdeplan for Granavollen", 
som faktisk er vedtatt! 
 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) ba om gruppemøte. Det ble avholdt gruppemøte. 
 
Morten Hagen (GBL) ba om punktvis votering over endringsforslaget. Ordfører Randi Eek Thorsen 
foreslo i stedet votering over forslaget som helhet. Morten Hagen (GBL) opprettholdt sin anmodning 
om punktvis votering. 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) ba om gruppemøte. 
 
Inger Lise Stieng (Ap) foreslo å utsette saken. 
 
Votering over utsettelsesforslaget 
Ved votering vedtok formannskapet enstemmig å utsette saken. 
 
Formannskapets vedtak 30.04.2020: 
 
Saken utsettes. 
 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 18.06.2020 sak 49/20 
 
Kommunestyrets behandling 18.06.2020: 
 



 10  

Ordfører Randi Eek Thorsen informerte om at saken var parallelt behandlet i planutvalget og 
formannskapet (03.06.2020 og 04.06.2020) med ulike vedtak og innstillinger til kommunestyret, og 
foreslo at formannskapets innstilling ble lagt til grunn ved behandlingen i kommunestyremøtet. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Dag Lindheim (Sp) 
Harald Westby (H) 
Morten Hagen (GBL) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
Rådmann Leif Arne Vesteraas 
Willy Westhagen (GBL) 
 
Dag Lindheim (Sp) la fram følgende forslag med henvisning til planutvalgets vedtak: 
Senterpartiet og Arbeiderpartiet foreslår at de vedtak til endringer og tillegg som kom i 
planutvalgets møte 3.6.2020  vedtas av Gran kommunestyre, i møte 18.6.2020 
 
Planutvalgets vedtak 03.06.2020: 1. Kommunal planstrategi for perioden 2019-2023 vedtas i henhold 
til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 10-1, med følgende endringer og tillegg vedtatt i møtet 
i planutvalget 03.06.2020 sak 25/20  
 
Under 3.1 Innledning   Endre "et variert mangfold av tettsteder og klyngebebyggelse, levende historie, 
nøkkelbedrifter og nærhet til sentrale kommunikasjonsårer og naboregioner.  ". til:  
« et variert mangfold av tettsteder, klyngebebyggelse og spredt bosetting, levende kulturhistorie, 
og nærhet til sentrale kommunikasjonsårer og naboregioner»  
Under 3.2 Grans plassering i verden Endre «Det må evalueres... om det er grunnlag for å endre 
fylkestilknytning" til:  «Det kan bli aktuelt å evaluere...» 
Tillegg til slutt. I punktet.  «Utvikling samarbeidet med nabokommuner» 
Under 3.3 Befolkningsutvikling, 3. kulepunkt: Endre "... tilrettelegging av areal for næringsutvikling i 
sentrumsområdene og Mohagen-/Jaren-området." til «tilrettelegging av areal for næringsutvikling, 
med hovedvekt på sentrumsområdene og Mohagen-/Jaren-området» 
 Under 3.4 Samferdsel, 2. kulepunkt Endre "... styrking av kollektivtilbudet mellom Brandbu, Jaren, 
Grymyr og Gran."  Til   "styrking av kollektivtilbudet i kommunen."  
Under 3.7 Arealstrategi - innføre som første kulepunkt: «Arealstrategi skal avklare muligheter for 
boligbygging, fortrinnsvis i tilknytning til eksisterende boliger og boligområder»   
Nåværende Kulepunkt 2 "Sterkere satsing på attraktive tettsteder ved å legge vekt på... tettstedsmiljø 
og fortetting." Fjernes. I stedet foreslås: «Sterkere satsing på attraktive tettsteder og lokalsamfunn, 
og tilrettelegge for varierte og interessante boligmuligheter, spesielt for unge i etableringsfasen.»  
Under 4. Planbehov 
Legge til "Områdeplan for Granavollen" (som er vedtatt) 
Legg til «Gran kommune fortsetter å ha fokus på utbygging av bredbånd, med mål om full 
utbygging.» 
 Legge til «Arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel startes opp så snart som mulig.» 
 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende forslag på vegne av GBL:  
Tilleggspunkter til Ap/Sps forslag: 
 
Under 3.7 Arealstrategi: gjeninnføre formulering som ble vedtatt sist, men som er fjernet nå:  
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«Arealstrategi skal legge vekt på å sikre mulighet til å ta hele kommunen i bruk ved å gi anledning til 
spredt boligbygging  og nye boliger i tilknytning til eksisterende bebyggelse» 
I tillegg følgende presisering: 
«Dette krever at arealplanen gir mulighet for spredt boligbygging og fradeling av boligtomter, så 
lenge det ikke kommer i konflikt med jordvern eller kulturminner» 
 
Fjerne punktet: «I arealstrategien skal alle områder som ikke er utbygd vurderes på nytt» 
 
Begrunnelse: 
Det er ikke nødvendig å fjerne noe somhelst for å kunne legge inn nye felt - 
det bidrar tvert imot til å øke valgmulighetene. Felt som er arealavklart 
omfatter sånne ting som store eksisterende tomter, er eieren ikke har 
ønsket å skille ut, men som det kan bli aktuelt å skille ut f eks når 
ungene skal bygge bolig. Det finnes mange slike store tomter f eks på 
Jaren, i Tingelstad og i Vestre Gran. Hvis disse tas ut av arealplanen,  
må de altså legges inn igjen når eieren ønsker å dele! Det gjelder også 
arealer som er avsatt men ennå ikke utbygd, sånn som grustaket i Vestre 
Gran og store områder på Skjervum. At disse områdene ligger inne og 
kan bygges ut når eier/ andre klarer å finansiere utbygging, er ikke til 
hinder for noe som helst andre steder! 
 
 
Morten Hagen (GBL) ba om gruppemøte. 
 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) la fram følgende forslag:  
Tilleggsforslag sak 49/20 Arealstrategi 
Temaplan kommunale veier m/trafikksikkerhetsplan flyttes fram fra 2021 til 2020. 
 
 
Det ble avholdt gruppemøter. 
 
Morten Hagen (GBL) ba om punktvis votering over forslaget til tilleggspunkter. 
 
Før votering ble voteringsmåten drøftet. Ordfører Randi Eek Thorsen foreslo å først stemme over 
tilleggsforslagene fra GBL, deretter fellesforslaget fra Ap/Sp, deretter hele plandokumentet. Dag 
Lindheim (Sp) gjorde oppmerksom på forslaget fra GBL til punkt 3.7 var annerledes enn forslaget fra 
Ap/Sp. Morten Hagen (GBL) bekreftet at det var korrekt oppfattet, og presiserte at de tre siste 
punktene fra GBL var tilleggsforslag. Morten Hagen (GBL) sa at han ikke ønsket at forslaget fra Ap/Sp 
til punkt 3.7 ble satt opp mot GBLs forslag til punkt 3.7. Øyvind Kvernvold Myhre foreslo at GBLs tre 
tilleggspunkter ble votert over etter tilleggspunktene fra Ap/Sp. Ordfører Randi Eek Thorsn påpekte 
at møtet med slik votering risikerte motstridende punkter i vedtaket. Ordfører besluttet derfor å 
sette de nevnte punktene opp mot hverandre. 
 
Votering 
Det ble først votert over Dag Lindheims (Sp) forslag på vegne av Ap/Sp, til tillegg under punkt 3.1 til 
punkt 3.4. 
 
Tillegget under punkt 3.1 (innledning) ble enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering over tillegget under punkt 3.2 (Grans plassering i verden) var det enighet i møtet om å 
stryke den siste setningen i forslaget. Resten av forlaget til punkt 3.2 ble enstemmig vedtatt. 
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Tillegget under punkt 3.3 (om befolkningsutvikling) ble enstemmig vedtatt. 
 
Tillegget under punkt 3.4 (om samferdsel) ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Deretter ble tilleggsforslaget fra Ap/Sp til punkt 3.7 satt opp mot tilsvarende punkt (første 
tilleggspunkt til 3.7.) fra GBL. Forlaget fra Ap/Sp ble vedtatt med 16 mot 11 stemmer 
 
Ved votering over tilleggsforslaget fra Dag Lindheim (Sp) på vegne av Ap/Sp til 3.7, kulepunkt 2 (om 
sterkere satsning på attraktive tettsteder og lokalsamfunn) ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
Det ble deretter votert over de to resterende tilleggspunktene i forslaget fra Morten Hagen (GBL) på 
vegne av GBL, til punkt 3.7. 
 
Ved votering over det første av de resterende tilleggspunktene til 3.7 («… Dette krever at arealplanen 
gir mulighet for spredt boligbygging og fradeling av boligtomter … ») falt forslaget med 15 mot 12 
stemmer.  
 
Ved votering over det andre punktet av de resterende tilleggspunktene til 3.7 («I arealstrategien skal 
alle områder…»), falt forslaget med 15 mot 12 stemmer. 
 
 
Deretter voterte møtet videre over tilleggsforslagene fra Dag Lindheim (Sp) på vegne av Ap/Sp. 
  
Forslaget til tillegg under punkt 4 om planbehov - Granavollen, ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til tillegg under punkt 4 om fortsatt fokus på bredbåndsutbygging, ble enstemmig vedtatt. 
  
Forslaget til tillegg under punkt 4 om snarets mulig oppstart av arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel, ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Det ble deretter votert over endringsforslaget fra varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) om å flytte fram 
temaplan til 2020.  Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Ved votering ble rådmannens innstilling med alle vedtatte tillegg og endringer, enstemmig vedtatt 
med unntak av første tilleggspunkt under 3.7 som var vedtatt med 16 mot 11 stemmer slik det 
fremgår over. 
 
 
Kommunestyrets vedtak 18.06.2020: 
1. Kommunal planstrategi for perioden 2019-2023 vedtas i henhold til bestemmelsene i plan- og 

bygningslovens § 10-1, med følgende endringer og tillegg: 
 

 Under 3.1 Innledning   Endre "et variert mangfold av tettsteder og klyngebebyggelse, levende 
historie, nøkkelbedrifter og nærhet til sentrale kommunikasjonsårer og naboregioner.  ". til:  
« et variert mangfold av tettsteder, klyngebebyggelse og spredt bosetting, levende 
kulturhistorie, og nærhet til sentrale kommunikasjonsårer og naboregioner»  
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 Under 3.2 Grans plassering i verden Endre «Det må evalueres... om det er grunnlag for å 
endre fylkestilknytning" til:  «Det kan bli aktuelt å evaluere...» 
 

 Under 3.3 Befolkningsutvikling, 3. kulepunkt: Endre "... tilrettelegging av areal for 
næringsutvikling i sentrumsområdene og Mohagen-/Jaren-området." til «tilrettelegging av 
areal for næringsutvikling, med hovedvekt på sentrumsområdene og Mohagen-/Jaren-
området» 
 

 Under 3.4 Samferdsel, 2. kulepunkt Endre "... styrking av kollektivtilbudet mellom Brandbu, 
Jaren, Grymyr og Gran."  Til   "styrking av kollektivtilbudet i kommunen."  
 

 Under 3.7 Arealstrategi - innføre som første kulepunkt: «Arealstrategi skal avklare 
muligheter for boligbygging, fortrinnsvis i tilknytning til eksisterende boliger og 
boligområder»   
 

 Nåværende Kulepunkt 2 "Sterkere satsing på attraktive tettsteder ved å legge vekt på... 
tettstedsmiljø og fortetting." Fjernes. I stedet foreslås: «Sterkere satsing på attraktive 
tettsteder og lokalsamfunn, og tilrettelegge for varierte og interessante boligmuligheter, 
spesielt for unge i etableringsfasen.»  
 

 Under 4. Planbehov 
 

o Legge til "Områdeplan for Granavollen" (som er vedtatt) 
o Legg til «Gran kommune fortsetter å ha fokus på utbygging av bredbånd, med mål 

om full utbygging.» 
o Legge til «Arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel startes opp så 

snart som mulig.» 
 

 Temaplan kommunale veier m/trafikksikkerhetsplan flyttes fram fra 2021 til 2020. 
 
 
2. Arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel startes opp så snart som mulig. 
 
 
Planutvalget har behandlet saken i møte 29.04.2020 sak 23/20 
 
Planutvalgets behandling 29.04.2020: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Leder Harald Westby (H)  
Pål Arne Sangnæs (GBL)  
Jul Tore Kittelsrud (GBL)  
 
Pål Arne Sangnæs fremmet følgende forslag:  
Forslag på endringer til planstrategien, fra Gran Bygdeliste 
 
Under 3.1 Endre ".. et variert mangfold av tettsteder og klyngebebyggelse …".  
til: "... et variert mangfold av tettsteder, klyngebebyggelse og spredt bosetting". 
 
Under 3.2 Grans plassering i verden: Endre «Det må evalueres... om det 
er grunnlag for å endre fylkestilknytning" til: «Det kan bli aktuelt å evaluere...» 
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Under 3.2 Befolkningsutvikling, tredje kulepunkt: Endre "... tilrettelegging av areal for 
næringsutvikling i sentrumsområdene og Mohagen-/Jaren-området." til «... tilrettelegging av areal 
for næringsutvikling.»   
 
Under 3.4 Samferdsel, 2. kulepunkt: Endre "... styrking av kollektivtilbudet mellom Brandbu, Jaren, 
Grymyr og Gran." til "...styrking av kollektivtilbudet i hele kommunen." 
 
Under 3.7 Arealstrategi: 
- Gjeninnføre som første kulepunkt formulering som er fjernet i denne utgaven: «Arealstrategi skal 
legge vekt på å sikre mulighet til å ta hele kommunen i bruk ved å gi mulighet til spredt boligbygging 
og nye boliger i tilknytning til eksisterende boligområder.» 
- Nåværende kulepkt 1: "I arealstrategien skal alle områder som ikke er utbygd vurderes på nytt." 
Fjernes. Saksbehandlerressurser kan brukes bedre enn til å fjerne vedtatte bygge muligheter.  
- Nåværende kulepkt 2: "... ny utbygging avklares i kommuneplan og reguleringsplan, ikke som 
enkeltsaker og dispensasjonssaker." Legge til: «Dette krever at arealplanen gir mulighet for spredt 
boligbygging og fradeling av boligtomter, så lenge dette ikke kommer i konflikt med jordvern eller 
kulturminner..»  
- Nåværende Kulepkt 3: "Sterkere satsing på attraktive tettsteder ved å legge vekt på... tettstedsmiljø 
og fortetting." Fjernes. I stedet foreslås: "Sterkere satsing på boliger som vil være attraktive for 
barnefamilier og unge i etableringsfasen»., det vil si eneboliger i felt og også spredt boligbygging, i 
tillegg til aktiv utbygging av næringsområder." 
 
Under 4. Planbehov: 
Legge inn "Områdeplan for Granavollen", som faktisk er vedtatt! 
 
 
Leder Harald Westby (H) foreslo å utsette saken. 
 
Votering 
Ved votering ble utsettelsesforslaget fra leder Harald Westby (H) enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 29.04.2020: 
 
Saken utsettes. 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 30.04.2020 sak 9/20 
 
Formannskapets behandling 30.04.2020: 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen orienterte om behandlingen i planutvalgs møte 29.04.2020 og 
planutvalgets vedtak om å utsette saken. 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen foreslo at formannskapet også vedtok å utsette saken. 
 
Disse hadde ordet i utsettelsessaken 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen trakk sitt utsettelsesforslag. 
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Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Inger Lise Stieng (Ap) 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende endringsforslag på vegne av GBL: 
Følgende endringer gjøres i forslaget til planstrategi; 
 
Under 3.1 Endre ".. et variert mangfold av tettsteder og klyngebebyggelse …".  
til: "... et variert mangfold av tettsteder, klyngebebyggelse og spredt bosetting". 
 
Under 3.2 Grans plassering i verden: Endre "Det må evalueres... om det 
er grunnlag for å endre fylkestilknytning" til: «Det kan bli aktuelt å evaluere... «  
 
Under 3.2 Befolkningsutvikling, tredje kulepunkt: Endre "... tilrettelegging av areal for 
næringsutvikling i sentrumsområdene og Mohagen-/Jaren-området." til «... tilrettelegging av areal 
for næringsutvikling.»   
 
Under 3.4 Samferdsel, 2. kulepunkt: Endre "... styrking av kollektivtilbudet mellom Brandbu, Jaren, 
Grymyr og Gran." til "...styrking av kollektivtilbudet i hele kommunen." 
 
Under 3.7 Arealstrategi: 
- Gjeninnføre som første kulepunkt formulering som er fjernet i denne utgaven: «Arealstrategi skal 
legge vekt på å sikre mulighet til å ta hele kommunen i bruk ved å gi mulighet til spredt boligbygging 
og nye boliger i tilknytning til eksisterende boligområder.» 
- Nåværende kulepkt 1: "I arealstrategien skal alle områder som ikke er utbygd vurderes på nytt." 
Fjernes. Saksbehandlerressurser kan brukes bedre enn til å fjerne vedtatte byggemuligheter.  
- Nåværende kulepkt 2: "... ny utbygging avklares i kommuneplan og reguleringsplan, ikke som 
enkeltsaker og dispensasjonssaker." Legge til: «Dette krever at arealplanen gir mulighet for spredt 
boligbygging og fradeling av boligtomter.»  
- Nåværende Kulepkt 3: "Sterkere satsing på attraktive tettsteder ved å legge vekt på... tettstedsmiljø 
og fortetting." Fjernes. I stedet foreslås: "Sterkere satsing på boliger som vil være attraktive for 
barnefamilier og unge i etableringsfasen, det vil si eneboliger i felt og også spredt boligbygging, i 
tillegg til aktiv utbygging av næringsområder." 
 
Under 4. Planbehov: 
Fjerne "Komuneorganisasjon, digitalisering og innovasjon". Legge inn "Områdeplan for Granavollen", 
som faktisk er vedtatt! 
 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) ba om gruppemøte. Det ble avholdt gruppemøte. 
 
Morten Hagen (GBL) ba om punktvis votering over endringsforslaget. Ordfører Randi Eek Thorsen 
foreslo i stedet votering over forslaget som helhet. Morten Hagen (GBL) opprettholdt sin anmodning 
om punktvis votering. 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) ba om gruppemøte. 
 
Inger Lise Stieng (Ap) foreslo å utsette saken. 
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Votering over utsettelsesforslaget 
Ved votering vedtok formannskapet enstemmig å utsette saken. 
 
Formannskapets vedtak 30.04.2020: 
 
Saken utsettes. 
 
 
Eldrerådet har behandlet saken i møte 08.06.2020 sak 7/20 
 
Eldrerådets behandling 08.06.2020: 
Orientering ved Øyvind Andreas Sørlie – Plan strategien – skal ta utgangspunkt i hva som er 
hovedutfordringer i kommune.  
Kommuneplanens samfunnsdel skal revideres. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Tine Øverlier, Randi Eek Thorsen, Øyvind Sørlie, Grete Øverlier, Olav Halgeir Nordli 
 
Tine Øverlier la fram forslag til endring under hovedutfordringer pkt 1.2: 
Eldrerådet fremmer følgende forslag som endring i fjerde kulepunkt pkt 1.2:  Å skape et alders 
vennlig og trygt samfunn.  
 
Gjennom behandlingen av saken ble det også fremmet forslag om at eldrerådet involveres ved 
revidering av kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Votering 
Pkt 1 Enstemmig vedtatt. 
Pkt 2 Enstemmig vedtatt. 
 
Eldrerådets vedtak 08.06.2020: 
 

1. Å skape et aldersvennlig og trygt samfunn – endring i hovedpunkt 1.2 fjerde kulepunkt 
2. Eldrerådet ber om å bli involvert i utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel. 

 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Kommunal planstrategi for perioden 2019-2023 vedtas i henhold til bestemmelsene i plan- 
og bygningslovens § 10-1. 

2. Arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel startes opp så snart som mulig. 
 
 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Høringsuttalelser: 

- Bane Nor, datert 12. september 2019 
 
Ja 
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- Statens Vegvesen, datert 20. september 2019 
Kommunal planstrategi – Rådmannens forslag, datert 20. april 2020 

Ja 
Ja 

 
 

Oppsummering 
 
Plan- og bygningslovens § 10-1 fastlegger at kommunestyret skal utarbeide og vedta en 
planstrategi minst en gang i hver valgperiode og senest et år etter konstituering. I planstrategien 
skal kommunestyret skissere hvilke hovedutfordringer kommunen står overfor og hvilke 
planarbeider som vil bli prioritert i perioden. Rådmannen legger nå fram forslag til kommunal 
planstrategi etter høringsperioden i 2019.   
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 
Arbeidet med kommunal planstrategi baserer seg på tidligere planer, spesielt: 

- Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt i juni 2015 
- Regional plan for Hadeland, vedtatt i februar 2015 
- Kommunal planstrategi 2016-2019, vedtatt 22. september 2016 

 

Arbeidet med kommunal planstrategi avviker fra andre planprosesser etter plan- og bygningsloven 
ved at det ikke er krav om vanlig høring og offentlig ettersyn. Men kommunen skal innhente 
synspunkter fra de overordnede fagmyndighetene og legge opp til medvirkning og allmenn debatt. 
Kommunestyret ønsket å starte arbeidet før valget 2019 og et forslag til kommunal planstrategi for 
perioden 2019-2023 ble sendt på høring sommeren 2019. Saken ble samtidig bekjentgjort på 
kommunens hjemmeside, slik at innbyggere, lag og foreninger kunne komme med synspunkter på 
forslaget.   
 
Utfordringer og trender:  
 

Gran kommunes hovedutfordringer i årene framover er tidligere omtalt og definert både i forrige 
planstrategi og i kommuneplanens samfunnsdel (2015). Utfordringer for Hadeland er definert i 
Regional plan for Hadeland (2015). På bakgrunn av de hovedutfordringene som det er fokusert på i 
disse planene vil rådmannen peke på følgende aktuelle faktorer og trender påvirke kommunens 
utvikling spesielt i tida framover: 
 
FNs bærekraftmål:  
Flere og flere kommuner og fylkeskommuner følger nå regjeringens oppfordring om å ta 
utgangspunkt i FNs bærekraftmål i sitt planarbeid, og følge strukturen i denne. Det finnes allerede 
mange gode eksempler på hvordan dette er løst på en god måte, og dette er noe Gran kommune bør 
følge opp, spesielt i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Hovedutfordringer:  
Til tross for sin sentrale beliggenhet opplever Gran kommune befolkningsnedgang og en stadig 
aldrende befolkning. Hvis vi ikke lykkes i å snu denne utviklingen vil det få negative konsekvenser for 
kommunens økonomi og tjenestetilbud. Systematisk og langsiktig satsing for å utvikle kommunen bør 
i sterkere grad enn før ta utgangspunkt i og utnytte kommunens særegne fortrinn som naturrikdom, 
et variert mangfold av tettsteder og klyngebebyggelse, levende historie, nøkkelbedrifter og nærhet til 
sentrale kommunikasjonsårer og naboregioner. Gran kommune bør i planperioden ta mål av seg til å 
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stake ut en overordnet utviklingsretning som skal overleve fireårs valgperioder. Dette skal skje i tråd 
med FNs bærekraftmål og med bred involvering av innbyggere, kultur- og næringsliv.     
 

Kommunens hovedutfordringer er i planstrategiforslaget oppsummert i følgende punkter: 
 

 Grans plassering i verden 

 Befolkningsutvikling 

 Samferdsel 

 Kommunale tjenester 

 Klima og miljø 

 Arealstrategi 
 
Det kom inn bare to høringsuttalelser til forslaget som var ute på høring i 2019: 
 

Statens Vegvesen: påpeker at formuleringen «Sikre mulighet til å ta hele bygda i bruk ved å gi 
mulighet til spredt utbygging og nye boliger i tilknytning il eksisterende boligområder» ikke er i tråd 
med statlige planretningslinjer og regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland. 
 

Bane Nor: støtter kommunens mål om å øke andelen gående og syklende og satse på 
trafikksikkerhet. Planoverganger representerer omtrent en tredjedel av dødsrisikoen knyttet til 
jernbanetrafikk, og trygg kryssing av jernbanen bør prioriteres i kommunale planer. Bane Nor 
understreker også viktigheten av å prioritere utbygging rundt de etablerte kollektivknutepunktene, 
og mener fortetting ved knutepunktene må prioriteres foran nye utbyggingsområder. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
 
Plan- og bygningslovens § 10-1 – Kommunal planstrategi:   
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens 
strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, 
sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Kommunen skal i 
arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og 
nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som 
grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før 
kommunestyrets behandling.   
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne 
skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta 
stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om 
gjeldende planer bør revideres eller oppheves.   
Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart 
av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11. 
 
 
Eksisterende planer 

- Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt i juni 2015 
- Regional plan for Hadeland, vedtatt i februar 2015 
- Kommunal planstrategi 2016-2019, vedtatt 22. september 2016 

 
Gjeldende vedtak 
Se ovenfor 
 



 19  

Økonomi 
Ingen direkte økonomiske konsekvenser av denne saken. Enkelte av planoppgavene kan medføre 
behov for økonomiske ressurser til utredninger og arbeid som administrasjonen ikke har kompetanse 
eller kapasitet til å utføre selv. Hvis det ikke er mulig å gjennomføre dette innenfor vedtatte rammer i 
budsjett eller økonomiplan vil det være behov for særskilte bevilgninger. Dette må man komme 
tilbake til i behandling av budsjett og økonomiplan.         
 
Bemanning 
Ingen direkte bemanningsmessige konsekvenser av denne saken, men antallet planoppgaver som 
skal gjennomføres vil kunne ha konsekvenser for bemanningen. Det er begrenset bemanning i 
administrasjonen til å gjennomføre egne planoppgaver og det som allerede er foreslått er i overkant 
av hva som er mulig å få til med dagens bemanning.   
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei* 
Rådet for funksjonshemmede Nei* 
Andre råd eller utvalg Nei 
* det ble orientert om kommunal planstrategi i rådenes møte 9. mars 2020 
 

Vurdering/alternative løsninger 
 

Rådmannen har lagt vekt på at planstrategien bør være et kortfattet dokument der det legges vekt 
på kommunens hovedutfordringer og hvilke planoppgaver som vurderes som aktuelle de nærmeste 
årene. De hovedutfordringene som er beskrevet i forslaget er basert på tidligere planer, 
planstrategier og behandling av politiske saker, samt en vurdering av aktuelle samfunnsutfordringer. 
 

Rådmannen vil anbefale at kommunestyret fokuserer på å definere og beskrive utfordringene i 
denne planstrategien. Løsningene på disse utfordringene må diskuteres og avklares i senere planer, 
spesielt i kommuneplanens samfunnsdel. Rådmannen anbefaler i innstillingen konkret at arbeidet 
med kommuneplanens samfunnsdel (med en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse og 
arealstrategi) bør startes opp så snart som mulig. 
 

Det er foretatt en gjennomgang med de ulike fagområdene for å få innspill på de planoppgaver en 
ser som nødvendige. Rådmannen vil presisere at det er begrenset med ressurser i administrasjonen 
til å gjennomføre større utredninger og planarbeider, og at de foreslåtte planoppgavene er 
omfattende. Det må spesielt presiseres at den skisserte områdereguleringsplanen for Gran sentrum 
er avhengig av innleide ressurser, og dette må avklares i budsjett-/økonomiplan- arbeidet.              
Her er et oppsett over de planoppgavene som blir foreslått prioritert i planstrategien:  
  
 

Kommune- 
planen 

Samfunnsdelen m/overordnet risiko- og sårbarhets-

analyse og arealstrategi 

Oppstart 2020 

Arealdelen m/risiko- og sårbarhetsanalyse Oppstart 2021 

 
 

Kommune-

delplaner 

Kultur og frivillighet Ferdig i 2020 

Oppvekst m/kvalitetsplan for skole og barnehage Oppstart 2020 

Helse og omsorg m/temaplan for demens Oppstart 2020 

Samfunnsutvikling m/boligplan Oppstart 2021 

Kommuneorganisasjonen, digitalisering og innovasjon Oppstart 2022 

 Vann og avløp Oppstart 2020 
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Temaplaner Kommunale veger m/trafikksikkerhetsplan Oppstart 2021 

Biologisk mangfold Ferdig i 2020 

Regulerings-
planer 

Områdereguleringsplan for Gran sentrum 

 

Oppstart 2021 

 

Alternative innstillinger:   
 

• Alternativ A: Rådmannens innstilling  
• Alternativ B: Kommunestyret kan omformulere eller gjøre andre endringer i beskrivelsen av 

hovedutfordringer, og ta ut eller legge inn konkrete planoppgaver.  
• Alternativ C: Det vedtas ikke noen kommunal planstrategi. Dette alternativet vil være i strid med 

plan- og bygningslovens § 10-1.      
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vedtatt kommunal planstrategi bekjentgjøres på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 22. april 2020 
Godkjent av rådmannen 
 

Vedlegg til sak 

Bane Nor - Uttalelse 

til forslag til kommunal planstrategi 2019-2023
 

Statens Vegvesen - 

Merknader til forslag til kommunal planstrategi 2019 - 2023
 

KOMMUNAL 

PLANSTRATEGI 2019-2023 - Rådmannens forslag 20.04.2020
 

Nytt vedlegg - 

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2019-2023, forslag vedtatt av Gran kommunestyre 20. juni 2019
 

Nytt vedlegg - 

NOTAT datert 04.05.2020 - KOMMUNAL PLANSTRATEGI, forslag til endringer fra høringsforslaget 2019
 

Vedtak 

Planutvalgets møte 03.06.2020 Sak 25-20 Kommunal planstrategi 2019-2023.docx
 

Vedtak 

Formannskapets møte 04.06.2020 Sak 28-20 Kommunal planstrategi 2019-2023.docx
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8/20 Kompenserende tiltak for kultur, idrett og frivillighet i forbindelse med 
koronapandemien 
 
Arkivsak-dok.  20/00895-2 
Arkivkode.  223  
Saksbehandler  Else Hagen Lyngstad 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Gran ungdomsråd 04.09.2020 8/20 

Formannskapet 04.06.2020 27/20 

Kommunestyret 18.06.2020 51/20 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 04.06.2020 sak 27/20 
 
Formannskapets behandling 04.06.2020: 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen stilte spørsmål ved egen habilitet i saken på grunn av at hun var 
styremedlem i et selskap som er part i saken, inntil hun ble ordfører. 
 
Rådmann Leif Arne Vesteraas redegjorde for habilitetsvurderingen og anbefalte at ordfører ble 
erklært inhabil ihht. fvl § 6, 2. ledd. 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen ba om møtets tillatelse til at Lars Erik Flatø (Ap) overtok som møteleder. 
Møtet ga tilslutning til dette. Lars Erik Flatø (Ap) ledet møtet under behandlingen av habilitetssaken. 
 
Ved votering ble Randi Eek Thorsen enstemmig erklært inhabil jf. fvl § 6, 2ledd og deltok ikke ved 
behandlingen av saken. Det møtte ingen vara. Lars Erik Flatø (Ap) ledet møtet til sak 27/20 var ferdig 
behandlet. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Rådmann Leif Arne Vesteraas 
Anne Marie Sterten (Sp) 
Møteleder Lars Erik Flatø (Ap) 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende endringsforslag på vegne av GBL, til innstilling punkt 4: 
2. setning strykes. 
 
Votering 
Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens punkt 4 med endringen foreslått av Morten Hagen (GBL) ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens punkt 5 ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 04.06.2020: 
Kommunestyret vedtar følgende: 

1. Granvang og Brandbu Kino leies ut gratis til nødvendig øving for lag og foreninger i Gran 
kommune i 2020. Tap av inntekter er beregnet til samlet kr 30 000-35 000. 
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2. Lag og foreninger (voksne og barn/unge) registrert i Gran kommune betaler kun for teknisk 
personell og evt. billettavgift ved leie av Hadeland kultursal til øvelser og inntektsgivende 
arrangement i 2020. Tap av inntekter er beregnet til kr 15 000. 

3. Vedtatte priser for årstimer/tjenestesalg til korps, strykeorkester og teater i Gran kommune 
for vårsemesteret 2020 reduseres med 25 % fra kr 8 659,- til kr 6 494,-. Tap av inntekter er 
anslått til kr 87 000. 

4. Tidligere innvilget tilskudd til Operafest Røykenvik 2020 på kr 50 000 opprettholdes og 
utbetales. 

5. Forventet tap av inntekter, samlet kr 137 000, dekkes over kulturbudsjettet. 
 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 18.06.2020 sak 51/20 
 
Kommunestyrets behandling 18.06.2020: 
 
Morten Hagen (GBL) viste til habilitetssak i møtet i formannskapet 04.06.2020 der ordfører Randi Eek 
Thorsens habilitet ble behandlet. 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen stilte spørsmål ved egen habilitet i saken på grunn av at hun var 
styremedlem i et selskap som er part i saken, inntil hun ble ordfører. 
 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) overtok som møteleder under behandlingen av habilitetssaken. 
 
Rådmann Leif Arne Vesteraas redegjorde for habilitetsvurderingen og anbefalte at ordfører ble 
erklært inhabil ihht. fvl § 6, 2. ledd. 
 
Ved votering ble Randi Eek Thorsen enstemmig erklært inhabil jf. fvl § 6, 2 ledd og deltok ikke ved 
behandlingen av saken. Det møtte ingen vara. Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) ledet møtet til sak 
51/20 var ferdig behandlet. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
John Olve Johnsen (GBL) 
Jan Peter Lyngstad (Ap) 
Rådmann Leif Arne Vesteraas 
Liv Kristin Lyngstad (FSVR) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
 
Liv Kristin Lyngstad (FSVR) la fram følgende tilleggsforslag: 
Det legges til en setning i punkt 4: 
Det forutsettes at deler av tilskuddet vil bli benyttet til neste års arrangement. 
 
Votering 
Ved votering ble tilleggsforlaget fra Liv Kristin Lyngsta (FSVR) satt opp mot innstillingen. Innstillingen 
ble vedtatt med 25 mot 1 stemme.  
 
Kommunestyrets vedtak 18.06.2020: 
Kommunestyret vedtar følgende: 

1. Granvang og Brandbu Kino leies ut gratis til nødvendig øving for lag og foreninger i Gran 
kommune i 2020. Tap av inntekter er beregnet til samlet kr 30 000-35 000. 

2. Lag og foreninger (voksne og barn/unge) registrert i Gran kommune betaler kun for teknisk 
personell og evt. billettavgift ved leie av Hadeland kultursal til øvelser og inntektsgivende 
arrangement i 2020. Tap av inntekter er beregnet til kr 15 000. 
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3. Vedtatte priser for årstimer/tjenestesalg til korps, strykeorkester og teater i Gran kommune 
for vårsemesteret 2020 reduseres med 25 % fra kr 8 659,- til kr 6 494,-. Tap av inntekter er 
anslått til kr 87 000. 

4. Tidligere innvilget tilskudd til Operafest Røykenvik 2020 på kr 50 000 opprettholdes og 
utbetales. 

5. Forventet tap av inntekter, samlet kr 137 000, dekkes over kulturbudsjettet. 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar følgende: 

1. Granvang og Brandbu Kino leies ut gratis til nødvendig øving for lag og foreninger i Gran 
kommune i 2020. Tap av inntekter er beregnet til samlet kr 30 000-35 000. 

2. Lag og foreninger (voksne og barn/unge) registrert i Gran kommune betaler kun for teknisk 
personell og evt. billettavgift ved leie av Hadeland kultursal til øvelser og inntektsgivende 
arrangement i 2020. Tap av inntekter er beregnet til kr 15 000. 

3. Vedtatte priser for årstimer/tjenestesalg til korps, strykeorkester og teater i Gran kommune 
for vårsemesteret 2020 reduseres med 25 % fra kr 8 659,- til kr 6 494,-. Tap av inntekter er 
anslått til kr 87 000. 

4. Tidligere innvilget tilskudd til Operafest Røykenvik 2020 på kr 50 000 opprettholdes og 
utbetales. Det forutsettes at deler av tilskuddet vil bli benyttet til neste års arrangement. 

5. Forventet tap av inntekter, samlet kr 137 000, dekkes over kulturbudsjettet. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
K-sak 37/19 Budsjett 2020 - Betalingsregulativ for kultur 
K-sak 4/20 Kommunal støtte til Operafest Røykenvik 2020 
Norsk Musikkråd – Konsekvenser av koronautbruddet for det frivillige musikklivet - 
Landsomfattende undersøkelse for perioden mars-juni 2020. 
Forskrifter fra Kulturdepartementet vedr. kompensasjonsordninger for kultur, 
frivillighet og idrett 
Gran Sang- og Musikkråd – innspill og oversikter over situasjonen for kor og korps 
Notat fra korpsene i Gran – Korps i korona-situasjonen 
Innlandet idrettskrets – kartlegging av tap i norsk idrett knyttet til korona – oversikt 
for lag tilsluttet Gran idrettsråd 

Nei 
Nei 
Nei 
 
Nei 
 
Nei 
Ja 
Ja 

 

 
Oppsummering 
Kor, korps, idrettslag og andre frivillige lag og foreninger er i en krevende situasjon etter at alle 
aktiviteter, konserter, cuper, arrangement og inntektsbringende arbeid og dugnader, ble avlyst fra 
12. mars.  
Kommunen ønsker å støtte og bidra til at aktivitetene i lag og foreninger kommer i gang igjen så 
raskt som mulig. Spesielt gjelder dette for lagene som aktiviserer barn og unge. 
I første omgang omfatter ikke tiltakene direkte økte kommunale tilskudd, men reduserte priser på 
enkelte kommunale tjenester og administrativ bistand til tilskuddsformidling og oppstarts- og 
rekrutteringstiltak.  
Det forutsettes at tapene ved reduserte inntekter, samlet kr 137 000, dekkes over kultur sitt eget 
budsjett. 
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I løpet av høsten 2020 vil det bli foretatt en ny vurdering av situasjonen, bl.a. for å kartlegge 
hvordan de offentlige kompensasjonsordningene har slått ut for lag og foreninger innenfor kultur- 
og idrettslivet i Gran. 
Det vil også bli vurdert om det skal tas initiativ til en Kultur-/frivilligmønstring i løpet av 2021, hvor 
det settes fokus på rekrutteringsarbeid og hvor spesielt barn/unge er målgruppa.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Restriksjonene som følge av koronapandemien har rammet kultur- og idrettslivet hardt. De 
økonomiske konsekvensene er betydelige, men det største tapet er det sosiale og inkluderende 
fellesskapet. 
Vanligvis er våren også sesongen hvor forventninger og forberedelser til konkurranser, festivaler, 
konserter, idrettscuper, 17. mai, kamper og ikke minst inntektsbringende dugnadsarbeid er størst. I 
stedet for dette, stoppet alt opp denne våren. Det har kultur- og idrettslivet i Gran også fått føle 
sterkt på. 
 
Regjeringen har i perioden fra 12. mars etablert krisepakker til idrett, kultur og frivilligheten generelt, 
disse har imidlertid i liten grad vært til hjelp og bistand for de lokale lag og foreninger. Noen 
foreninger har fått innvilget støtte, men kompensasjonene har i utgangspunktet vært knyttet opp 
mot tap av billettinntekter, og ikke mot tapte dugnadsinntekter. For de lokale lag og foreninger er de 
største tapene knyttet opp mot tap av inntekter fra basarer, kiosksalg og annet dugnadsarbeid.  
 
Kulturdepartementet kom med en ny krisepakke 12. mai. Kompensasjonsordningen ble da utvidet til 
også å dekke tapte inntekter fra loppemarked, basarer, kiosksalg og annet. Dette kan bety at lokale 
lag og foreninger vil få dekket deler av sine tap. Ordningen er imidlertid rammestyrt, og det er et tak 
på 70 % av inntektsbortfallet i perioden 12. mars – 15. juni som det vil kunne søkes dekning for.  
 
Både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå er det foretatt kartlegging av status for de frivillige lag og 
foreninger i samband med Koronakrisen. Kulturkontoret har også gjennomført ulike former for 
kartlegging av status for idrett- og kulturlivet i Gran og Lunner. 
 
Gran Sang- og musikkråd har foretatt en grundig gjennomgang av foreninger innen kor, korps og 
teater.  
Tilbakemeldingene fra korene, som i stor grad er voksenkor, er at en del startet opp igjen da det ble 
åpnet for dette, mens andre venter til høsten. For de som har startet opp er det for enkelte behov 
for andre øvingslokaler er de ordinært benytter, da disse er for små i forhold til kravene om 
smittevern. Korene oppgir også at de i liten grad har hatt inntektstap, men et par har måttet avlyse 
faste vårkonserter, noe som har gitt tap på kr 25 000 – 30 000.  
 
Situasjonen for korpsene er en annen og de oppgir at de har større utfordringer, både i forhold til 
tapte inntekter, løpende utgifter, tilgang på lokaler og ikke minst for å rekruttere og beholde 
medlemmer. Det ser også ut til å være noen forskjeller mellom voksenkorps og skolekorps.  
For Jaren Hornmusikkforening og Moen Musikkforening er utfordringene størst i forhold til lokaler til 
øving/arrangement.  
Skolekorpsene derimot opplever at barn og unge fort mister interessen for et fritidstilbud som er 
svært redusert over lang tid og de er derfor bekymret for muligheten til å beholde eksisterende 
medlemmer. Skolekorpsene pleier dessuten å gjennomføre rekruttering på våren og tidlig høst, med 
skolekonserter for aktuelle aldersgrupper på våren. Dette er nå vanskelig og de arbeider for å finne 
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alternative måter å gjennomføre rekrutteringsarbeidet på. I tillegg har skolekorpsene også behov for 
lokaler til øving og inntektsgivende arrangement. 
 
Alle korpsene opplever i større eller mindre grad tap av inntekter, samtidig som mange av de faste 
kostnadene løper. For eksempel har Gran Jente- og Guttekorps oppgitt tap på ca. kr 200 000. Fortsatt 
er de usikre på om regjeringens krisepakker vil treffe og kompensere de tapte inntektene som er 
oppstått (tap av dugnadsinntekter, tap av utleieinntekter, basarer som ikke blir gjennomført, 
reduserte VO midler, kiosksalg osv.). 
 
For idrettslagene er situasjonen noe annerledes. Gjennom en kartlegging som er gjennomført av 
Innlandet Idrettskrets oppgis tapene for bl.a. Hadeland O-lag å være på nærmere kr 170 000 for 
mars/april (tapte inntekter for kiosksalg på Lushaughytta), mens Brandbu IF ikke har hatt reelle tap i 
perioden på grunn av reduserte aktiviteter (bl.a. bortfall av leiekostnader for anlegg). Det er 
forventet at en vil få mer informasjon om tapene og utfordringene i idrettslagene når ordinær 
aktivitet igangsettes.  
 
Operafest Røykenvik 2020 ble i K-sak 4/20 innvilget kr 50 000 i kommunal støtte til årets 
arrangement. De har som andre måttet avlyse årets festival og har startet med nye planer for året og 
neste år. De planlegger to arrangement i 2020 som skal gjennomføres med både publikum og 
streaming. Dette planlegges ut fra at smittetallene i Norge og lokalt i regionen holder seg lave, slik at 
de kan ha publikum tilstede.   
Budsjettet for å drifte gjennom 2020 med planlegging, justering og tilrettelegging for 2021, og 
gjennomføre noen arrangementer/aktiviteter inneværende år, er oppgitt til ca. kr 1,6 millioner. De 
har vært heldig å få beholde noe gaver, tilskudd og sponsormidler. Med innvilget tilskudd fra Gran 
kommune vil det være mulig på nytt å kunne gjennomføre et spektakulært arrangement i Røykenvik i 
2021. 
Publikum som hadde kjøpt billetter har fått mulighet til enten å få refundert billettene, få 
verdikupong og beholde billetten til neste år eller avstå refusjon for å hjelpe fram mot 2021. Pr. 
medio mai har halvparten ønsket verdikupong for å kjøpe billetter neste år, mens noen har gitt 
verdien i gave til Operafest 2021 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Ingen 
 
Eksisterende planer 
Ingen 
 
Gjeldende vedtak 
K-sak 37/19 Budsjett 2020 - Betalingsregulativ for kultur 
K-sak 4/20 Kommunal støtte til Operafest Røykenvik 2020 
 
Økonomi 
Tapte inntekter ved utleie av kommunale kulturbygg og reduserte inntekter fra salg av 
årstimer/tjenestesalg til korps og teater i Hadeland kulturskole, samlet kr 137 000, dekkes over 
kulturbudsjettet. 
 
Bemanning 
Ingen. 
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Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Andre råd eller utvalg  
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Kommunen ønsker å kunne støtte opp om de frivillige lag og foreninger innenfor kultur og idrett, slik 
at aktivitetene i lagene kommer i gang igjen så raskt som mulig. Spesielt gjelder dette for lag og 
foreninger som aktiviserer barn og unge.  
 
Ut fra tilbakemeldingene fra korpsene er det først og fremst egnede lokaler, både til øving og 
inntektsgivende arrangement og bistand i rekrutteringsarbeidet de har behov for. Skolekorpsene har 
imidlertid løpende utgifter til kjøp av tjenester fra kulturskolen i perioden, mens inntektene har 
stoppet opp.  
 
For idrettslagene er tilgangen til anlegg forholdsvis god, da både utendørs- og innendørsanlegg er 
åpnet for aktivitet i.h.t. smittevernregler. Det åpnes også opp for ytterligere aktivitet for barn og 
unge fra 15. juni. Målet er å få tilnærmet normal aktivitet for flere av idrettene i løpet av juni. 
Brandbu Idrettshall holder åpent fram til 5. juli og starter opp igjen 3. august. Erfaringsmessig blir det 
noe ledig tid i hallen de siste ukene før sommeren og de fleste starter ikke opp igjen før ved 
skolestart. De lagene som har behov for treningstimer innendørs oppfordres derfor til å benytte seg 
av eventuelle ledige timer. 
 
Det er per. dags dato ikke kjent hvordan regjeringens kompensasjonsordninger vil slå ut økonomisk 
for idrett, kultur og frivillighet i Gran kommune, og vi foreslår derfor følgende «strakstiltak» for å 
støtte opp om aktivitetene deres nå i oppstartsperioden: 
 

 Egnede lokaler til øving og inntektsgivende arrangement: 
For korpsene og korene er det behov for bistand til å finne egnede øvingslokaler og lokaler 
for inntektsgivende arrangement resten av året. Gjeldende smittevernregler på 1 meter 
mellom personer som ikke bor i samme husstand, gjør også at bl.a. kultursalen ikke har plass 
til flere enn 140 besøkende pr. arrangement. Mulighetene for publikumsinntekter er derfor 
vesentlig redusert fra salens maksimale kapasitet på 400 personer, noe som påvirker både 
kommunens og leietakeres arrangementer.  
Vi foreslår derfor at det ikke tas leie for nødvendig øving for lag og foreninger ved bruk av 
Granvang og Brandbu kino. Tap av inntekter for 2020 er beregnet til ca. kr 35 000.  
Når det gjelder Hadeland Kultursal foreslår vi at lag og foreninger kun betaler for teknisk 
personell og evt. billettavgift for leie til nødvendig øving og inntektsgivende arrangement. 
Beregnet tap av inntekter er på kr 15 000 for 2020. 

 Hadeland kulturskole: 
Fra 12. mars har den ordinære undervisningen fra kulturskolen blitt redusert og det har ikke 
vært mulig å gjennomføre vanlig gruppeundervisning. Som kompensasjon for den reduserte 
tjenesten, foreslås det at de vedtatte prisene for årstimer/tjenestesalg til korps, 
strykeorkester og teater reduseres med 25 % fra kr 8 659,- til kr 6 494,- for vårsemesteret i 
2020. Inntektstapet er her på kr. 87 000. 
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 Operafest Røykenvik 2020 
Selv om Operafest Røykenvik 2020 i ordinær form er avlyst, er de i gang med planleggingen 
av arrangementet i 2021 og ser også på mulig gjennomføring av aktivitet sommeren 2020. Vi 
mener det er viktig at innvilget tilskudd på kr 50 000 for 2020 opprettholdes og utbetales i år. 
Bakgrunnen for dette er viktigheten av at de har kontinuitet i planleggingsfasen og realiteten 
i at mye var planlagt og igangsatt før de måtte avlyse. De vil dessuten gjennomføre noen 
aktiviteter inneværende år. Det forutsettes imidlertid at deler av tilskuddet vil bli benyttet til 
neste års arrangement 
 

Det forutsettes at tapene ved reduserte inntekter dekkes over kultur sitt eget budsjett. 
 

For å ivareta fritidsaktiviteten blant barn og unge, skal Kulturkontoret i tillegg til ovennevnte 
konkrete tiltak, samarbeide med det frivillige kulturlivet i oppstarts- og rekrutteringsarbeidet 
våren/høsten 2020. Tiltakene kan omfatte samarbeid med skolene, markedsføringsbistand, filming 
og deling av videoer o.l.  
 
Kulturkontoret er også i dialog med Sparebankstiftelsene i Gran og Jevnaker/Lunner/Nittedal i 
forhold til mulig tilskuddsformidling til frivillige lag og foreninger. Arbeidet med dette vil bli 
videreført i samarbeid med idrettsrådet og sang- og musikkrådet. 
 
I løpet av høsten 2020 vil det bli foretatt en ny gjennomgang av situasjonen for lag og foreninger 
innen kultur, idrett og frivillighet. Med utgangspunkt i erfaringstall og oversikter over kompensasjon 
fra statlige ordninger, vil det bli foretatt en ny vurdering av hva kommunen eventuelt kan bidra med 
– både praktisk og økonomisk.  
 
Det vil også bli vurdert om det skal tas initiativ til en Kultur-/frivilligmønstring i løpet av 2021, hvor 
det settes fokus på rekrutteringsarbeid og hvor spesielt barn/unge er målgruppa.  
 
Eventuelle endringer i priser for lag og foreninger i Lunner kommune må behandles særskilt og 
dekkes over Lunner sitt budsjett. 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon formidles til lag og foreninger innen idrett, kultur og frivillighet. 
 

 
Dato: 27. mai 2020 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Felles skriv fra 

korpsene ang koroan-situasjonen
 

Oversikt over 

situasjonen for idrettslagene.pptx
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9/20 Temaplan trafikksikkerhet - rullering av tiltakslista for 2020 
 
Arkivsak-dok.  20/00909-1 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Arne Olav Olsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 18.06.2020 53/20 

Eldrerådet 08.06.2020 9/20 

Gran ungdomsråd 04.09.2020 9/20 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

08.06.2020 9/20 

 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 18.06.2020 sak 53/20 
 
Kommunestyrets behandling 18.06.2020: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 18.06.2020: 
Kommunestyret fatter følgende vedtak:  
1. Handlingsplan for fysiske tiltak 2020 godkjennes.  

2. Bevilgede kommunale generelle trafikksikkerhetsmidler benyttes på prioriterte tiltak så langt det 
    er mulig å gjennomføre i budsjettåret. Resterende midler benyttes på uprioriterte tiltak.    
3. Miljøgata i Gran er et viktig trafikksikkerhetstiltak som bl.a. gir forbedrede krysningspunkt for  
    elever til Hadeland videregående, Gran ungdomsskole og Trintom barneskole og bør derfor    
    prioriteres i fylkeskommunen handlingsprogram for fylkesveger. 
 
 
Eldrerådet har behandlet saken i møte 08.06.2020 sak 9/20 
 
Eldrerådets behandling 08.06.2020: 
Arne Olav Olsen orienterte om saken. Utfordring med stor trafikk rundt skoler i forbindelse med 
skolestart og –slutt. 
Mye engasjement i eldrerådet. De oppfordrer til å arbeid mot foreldrene. Et tema som rådet ønsker å 
løfte i forbindelse med revidering av kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Olav Nordli, Kari Dæhlen, Grete Øverlier, Leif Magne Kristiansen, Tine Øverlier, Peter Oskar Saugstad 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 08.06.2020: 
Eldrerådet støtter rådmannens innstiling og fatter følgende vedtak: 
1. Handlingsplan for fysiske tiltak 2020 godkjennes.  

2. Bevilgede kommunale generelle trafikksikkerhetsmidler benyttes på prioriterte tiltak så langt det 
    er mulig å gjennomføre i budsjettåret. Resterende midler benyttes på uprioriterte tiltak.    
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3. Miljøgata i Gran er et viktig trafikksikkerhetstiltak som bl.a. gir forbedrede krysningspunkt for  
    elever til Hadeland videregående, Gran ungdomsskole og Trintom barneskole og bør derfor    
    prioriteres i fylkeskommunen handlingsprogram for fylkesveger. 
 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne har behandlet saken i møte 
08.06.2020 sak 9/20 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 08.06.2020: 
Arne Olav Olsen orienterte i saken 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ingrid Woldengen, Anne Marie Grymyr Sterten, Øivind Gaarder, Thor Erik Linstad, Rolf Sletten. Jorid 
L. Hansen.  
 
Votering 
Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 08.06.2020: 
Kommunestyret fatter følgende vedtak:  
1. Handlingsplan for fysiske tiltak 2020 godkjennes.  

2. Bevilgede kommunale generelle trafikksikkerhetsmidler benyttes på prioriterte tiltak så langt det 
    er mulig å gjennomføre i budsjettåret. Resterende midler benyttes på uprioriterte tiltak.    
3. Miljøgata i Gran er et viktig trafikksikkerhetstiltak som bl.a. gir forbedrede krysningspunkt for  
    elever til Hadeland videregående, Gran ungdomsskole og Trintom barneskole og bør derfor    
    prioriteres i fylkeskommunen handlingsprogram for fylkesveger. 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret fatter følgende vedtak:  
1. Handlingsplan for fysiske tiltak 2020 godkjennes.  

2. Bevilgede kommunale generelle trafikksikkerhetsmidler benyttes på prioriterte tiltak så langt det 
    er mulig å gjennomføre i budsjettåret. Resterende midler benyttes på uprioriterte tiltak.    
3. Miljøgata i Gran er et viktig trafikksikkerhetstiltak som bl.a. gir forbedrede krysningspunkt for  
    elever til Hadeland videregående, Gran ungdomsskole og Trintom barneskole og bør derfor    
    prioriteres i fylkeskommunen handlingsprogram for fylkesveger. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Handlingsplan for fysiske trafikksikkerhetstiltak 2020 Ja 
Trafikkfarlige skoleveger – 2020 - 2021 Ja 
 
 

Oppsummering 
Temaplan for trafikksikkerhet skal inneholde en handlingsplan for fysiske tiltak. I denne saken 
legges handlingsplanen med vedlegg, trafikkfarlige skoleveger med oversikt over kostnader fram til 
behandling. 
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Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune er re godkjent som trafikksikker kommune. En del av det er at kommunen skal ha en 
plan for trafikksikkerhetsarbeidet. Temaplan trafikksikkerhet ble godkjent i april 2019. Det er en 
forutsetning for at fylkeskommunen og Statens vegvesen skal prioritere tiltak i Gran at 
handlingsplanen for fysiske tiltak behandles årlig. Denne ble sist revidert i februar 2019.  
 
Det har vært dialog med skoler og barnehager for å få innspill til handlingsplanen og den er 
behandlet i trafikksikkerhetsutvalget. Det kom noen innspill som følge av dialogen. Innspillene er 
behandlet og inkludert i denne sak. 

 
 Av tiltakene med kommunalt ansvar i handlingsplanen vedtatt i 2019, er følgende gjennomført: 

 endret kjøremønster ved parkeringsplassen til Brandbu ungdomsskole 

 utbedringen av kryss mellom fv. 240 og Skutelandet 

 redusert fart og etablert fartsdempere ved Rakalauv barnehage 

 merking av fotgjengerfelt 

 etablere fartsdempere i Granumsvegen 
 

 
Miljøgata er også et viktig trafikksikkerhetstiltak, vi har valgt ikke å ta den med i handlingsplanen, 
men som et eget ledd i vedtaket fordi dette er et eget prosjekt i rv. 4 prosjektet. Det er viktige at alle 
krysningspunktene blir ivaretatt. 
 
Kommunen har kun myndighet til å endre fartsgrenser og innføre fartsreduserende tiltak på 
kommunale veger. Dette blir vurdert fortløpende etter som det kommer innspill. 
  
Gjeldende tiltaksliste ble utarbeidet i 2019 og tiltakene ble prioritert ut fra de data som da var 
tilgjengelig. Det ble særskilt lagt vekt på nærhet til skole og om vegen var vurdert som særlig 
trafikkfarlige for skolebarn. Anslåtte trafikktall var også tatt i betraktning.   
 
Handlingsplanen for tiltak på riks- og fylkesveger danner grunnlag for innspill til årlig 
handlingsprogram for SVV og handlingsplan for fylkesvegnettet i Oppland. Det er ikke gjort tiltak på 
dette vegnettet siden forrige behandling. Ved gjennomføring av tiltakene knyttet til rv. 4 prosjektet 
vil en ha gjennomført alle tiltakene knyttet til riksveg. 
 
Følgende endringer er gjort i tiltakslista: 
1. Store prosjekter  
    Ansvar:  
    Gran kommune Prioritet 3: Ny adkomstveg Jaren skole (ligger i reguleringsplan med ny adkomstveg) 
 
2. Mindre prosjekter 
    Ansvar:  
    Gran kommune Prioritet 3: Jaren skole etablere ny av/på stigning ved rundkjøring, lignende 

som ved Fredheim skole 
Prioritet 4: Stilla Elvepark, gangveg/fortau ved Fv. 245. (avslag fra Statens 
vegvesen, nå er det Innlandet fylkeskommune som skal saksbehandle) 
Prioritet 5: Trintom skole, etablere droppsoner i de tre «hovedaksene» til 
skolen 
Prioritet 6: Behov for bedre belysning ved x Øgardsbakka – Hovsvegen og 
fotgjengerovergang ved Trintom skole 
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Prioritet 7: Trintom skole, opphøyd gangfelt til gangveg mot Gran 
 
1. Store prosjekter på  
    Riksvegnettet 
    Ansvar:  
    Statens Vegvesen Prioritet 4: Reetablering av Steinerud bru etter bygging av ny Rv 4 Sandvoll – 

Amundrud 
Prioritet 5: Etablere nytt krysningspunkt på Rv 4 Lygna til bla skiløype 

4. Mindre prosjekter 
    Ansvar:  
    Innlandet 
    Fylkeskommune Prioritet 7: Fv. 2330 Lynnebakka, fotgjengerovergang fra Ringstadvegen over til 

gamle Hov butikken 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Vegloven og vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter. 
 
Eksisterende planer 
Temaplan trafikksikkerhet 2019 -2022 

Handlingsplan for fysiske trafikksikkerhetstiltak – 2019 
 
Gjeldende vedtak 
Temaplan trafikksikkerhet 2019 -2022, vedtatt i kommunestyret 25.4.2019 sak 40/19 
Handlingsplan for fysiske trafikksikkerhetstiltak – 2019, vedtatt i kommunestyret 21.2.2019 sak 5/19 
 
Økonomi 
Tiltakene som Gran kommune har ansvaret for finansieres gjennom kommunale investeringsmidler 
til trafikksikkerhetstiltak gitt i budsjett og økonomiplan. Gjennomføring av tiltak er avhengig av 
bevilgningenes størrelse. Midlene benyttes på prioriterte tiltak dersom nødvendige avklaringer er på 
plass. Resterende midler benyttes til mindre uprioriterte tiltak. Der hvor det er grunnlag for det, 

søkes det om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler som del av finansieringen. 
 
Alle skoleveger rundt alle skoler er gjennomgått ved hjelp av metode utviklet av Statens vegvesen, 
den samme metodikken som ble brukt for skoleåret 2019 – 2020. Resultatet av denne 
gjennomgangen er at noen veger ikke er definert som særlig trafikkfarlige lenger, mens andre har 
kommet i tillegg.  
 
Blir forslaget til endringer av hvilke veger som er særlig trafikkfarlige vedtatt, vil det føre til en økt 
utgift for skoleåret 2020 – 2021 på anslagsvis 200 000,- i forhold til skoleåret 2019 – 2020. Denne 
økte utgiften må Gran kommune dekke innenfor gjeldende driftsbudsjett for skole og barnehage. 
Gran kommune vil med denne endringen bruke ca. 2 100 000,- til skyss for barn som har særlig 
trafikkfarlig skoleveg. 
 
Bemanning 
Tiltakene forutsettes gjennomført med dagens bemanning. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Ja 
Eldrerådet Ja 
Rådet for funksjonshemmede Ja 
Andre råd eller utvalg Nei 
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Vurdering/alternative løsninger 
Årets behandling innebærer en rullering av gjeldende handlingsplan og i forbindelse med endring av 
skolestruktur har oversikten over særlig trafikkfarlige skoleveger blitt gjennomgått. Alle vegene rundt 
alle skolene har blitt satt inn i en matrise som vurderer om vegen er trafikkfarlig, bør vurderes om 
den er trafikkfarlig eller om den ikke er trafikkfarlig. Matrisen er delt inn i 5 kategorier med 
tilhørende fartsgrenser. 
 
På bakgrunn av det som kom fram her er listen over veger som er definert som særlig trafikkfarlig 
også oppdatert, denne listen ligger vedlagt. Det er også gjort en beregning av hvilke antatte 
økonomiske konsekvenser dette får. 
 
Handlingsplan for fysiske tiltak er inndelt i flere områder:  
Riksveger, fylkesveger og kommunale veger, henholdsvis store og mindre tiltak.  
Siden forrige behandling er det kun utført tiltak med kommunalt ansvar. Riks- og fylkesvegtiltak 
omtales derfor ikke her. 
 
Kommunale veger:  
Det har ikke vært avsatt midler til større trafikksikkerhetsprosjekter i 2019. Det ses ingen grunn til å 
endre lista for disse tiltakene.  
Når det gjelder mindre tiltak er disse gjennomført: 

 endret kjøremønster ved parkeringsplassen til Brandbu ungdomsskole 

 utbedringen av kryss mellom fv. 240 og Skutelandet 

 redusert fart og etablert fartsdempere ved Rakalauv barnehage 

 merking av fotgjengerfelt 

 etablere fartsdempere i Granumsvegen 
 

Opparbeidelse av fortau eller gang-/sykkelveger er kostbare tiltak. Når man ser det store behovet er 
det klart at det vil gå svært mange år før alle behov er dekket. Det må derfor ses på andre løsninger 
på kort sikt. Det første som bør vurderes er nedsatt fartsgrense til 40 eller 50 km/t. Skal fartsgrense 
40 km/t virke, må det samtidig etableres fartsdempende tiltak med relativ kort avstand i mellom. 
Statens vegvesen anbefaler 75 m ved 30 km/t, 100 m ved 40 km/t og 150 m ved 50 km/t.  
 
Det er en del etterspørsel etter oppmerkede fotgjengerfelt der folk krysser vegene. Fotgjengerfelt er 
ikke et trafikksikkerhetstiltak, men et tiltak som bedrer framkommeligheten for myke trafikanter. 
Statistisk sett skjer de fleste påkjørsler av fotgjengere i fotgjengerfeltene. Det skjer sannsynligvis fordi 
fotgjengerne er mindre aktsomme når de krysser vegene på fotgjengerfelt og bilistene utviser ikke 
tilstrekkelig aktsomhet. Skal det etableres nye fotgjengerfelt bør ikke fartsgrensen være høyere enn 
50 km/t og fotgjengerfeltet bør være opphøyet.  
 

Konklusjon:  
Rådmannen anbefaler at framlagte tiltaksliste godkjennes.  
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vedtatt handlingsplan for trafikksikkerhet legges ved i svar til Innlandet fylkeskommune i forbindelse 
med vedtak i sak om Innspill fra Gran kommune til handlingsprogram for fylkesveger i innlandet 
2022-25 27. 
Vedtatt handlingsplan for trafikksikkerhet gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 
 

http://gr-appl-p360/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=2&recno=606402&VerID=559718
http://gr-appl-p360/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=2&recno=606402&VerID=559718
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Dato: 19. mai 2020 
Godkjent av rådmannen 
 

Vedlegg til sak 

Trafikkfarlige 

skoleveger - 2020-2021
 

Handlingsplan for 

fysiske trafikksikkerhetstiltak 2020
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10/20 Stortingsvalget 2021 - Antall valgdager 
 
Arkivsak-dok.  20/01724-3 
Arkivkode.  011  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Valgstyret 03.09.2020 2/20 

Gran ungdomsråd 04.09.2020 10/20 

Eldrerådet 31.08.2020 16/20 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

31.08.2020 13/20 

Kommunestyret 16.09.2020 67/20 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Valgtinget for stortingsvalget 2021 holdes søndag 12. og mandag 13. september. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Stortingsvalget og sametingsvalget 
2021 – fastsetting av valgdag, brev av 03.08.2020 

Nei 

Valgprotokoller for valgstyret kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 Nei 
Saksutredning og vedtak i valgstyre-sak 11/19 møtet 10.10.2019: Kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2019 – Evaluering 

Nei 

Saksutredning og vedtak i valgstyre-sak 4/17, møtet 02.11.2017: Stortings- og 
sametingsvalget 2017 – Evaluering 

Nei 

Valgloven av 28.06.2002 og valgforskriften av 02.01.2003 Nei 
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må selv beslutte om det skal holdes valgting søndag 12. i tillegg til mandag 13. 
september 2021. Vedtaket må treffes senest sammen med budsjettvedtaket for 2021. Rådmannen 
anbefaler at det holdes todagersvalg i samsvar med tidligere praksis i kommunen. Alternativene er 
å holde valg kun på mandag i alle eller enkelte av stemmekretsene. Vurdering av antall 
stemmekretser er ikke del av denne saksutredningen og må eventuelt bestilles som egen 
saksutredning. Saksutredning om forhåndsstemmegivning legges fram for valgstyret vinteren 2021. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret må i forkant av stortingsvalget 2021 avgjøre om kommunen skal holde én eller to 
dagers valgting, jf. valgloven § 9-2 (2). Gran kommune har lang praksis med å holde valgting både 
søndag og mandag. 
 
Denne saken gjelder kun valgting. Sak om forhåndsstemmegivning, tider og steder, legges fram for 
valgstyret vinteren 2021. I saksutredningen må behov for- og tilgang til forhåndsstemmegivning 
vurderes i sammenheng med tilgangen til valgtinget og antall valgdager vedtatt av kommunestyret (i 
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denne saken), slik at kommunen samlet sikrer et godt, tilgjengelig og fleksibelt stemmetilbud til 
velgerne. 
 
Vedtak med beslutning om kommunen skal holde todagersvalg i 2021 må treffes senest sammen 
med at kommunestyret vedtar budsjettet for 2021. Fordi vedtak om antall valgdager har betydning 
for senere vedtak om åpningstidene på valgtinget anbefales det at førstnevnte vedtak treffes senest i 
kommunestyremøtet 29.10.2020. Vedtaket om antall valgdager har også betydning for 
saksutredninger om valg av stemmestyrer samt godtgjørelse til disse, og for rekruttering av 
valgfunksjonærer. 
 
Åpningstidene for valgtinget vedtas av valgstyret i egen sak høsten 2020 etter at kommunestyret har 
vedtatt antall valgdager. Som del av den saksutredningen vil valgadministrasjonen vurdere om 
åpningstidene på valgtinget bør utvides slik at valglokalene stenger kl. 2100 på mandag for å øke 
tilgjengeligheten for velgerne samtidig som vi tilpasser oss nasjonal medias kommunikasjon av 
åpningstider. 
 
Valgdeltakelsen er normalt høyere ved stortingsvalg enn ved kommunevalg. Valgprotokollen for 
valgstyret ved stortingsvalget i 2017 og kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 viser følgende 
fordeling av antall stemmegivninger søndag og mandag ved forrige valg: 
 

Fordeling av valgtingsstemmegivninger søndag og mandag ved stortingsvalget 
2017 og kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 
 

Stemmekrets Kryss i manntall 2017 Kryss i manntall 2019 

Søndag Mandag Søndag Mandag 

Jaren 557 696 402 666 

Gran 475 576 423 549 

Vestre Gran 387 485 352 437 

Brandbu 814 897 642 932 

Bjoneroa 81 109 74 91 

Sum 2 314 2 763 1 893 2 675 

 
 

Fordeling valgting og forhåndsstemmegivning ved stortingsvalget 2017 
og kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 
 

 2017 2019 

Sum stemmegivninger valgting 5 077 4 568 

Sum forhåndsstemmegivninger 2 900 2 435 

Totalt 7 977 7 003 

 
 
Valgloven ble endret med virkning fra 1. juli 2016: Forslag om å holde valgting på søndag før 
valgdagen kan ikke lenger vedtas av et mindretall i kommunestyret. 
 
Det følger av valgloven § 9-2 (2) at vedtak om todagersvalg ikke behøver å omfatte alle kommunens 
stemmekretser. Det er mulig å holde todagers valg i noen kretser og valg kun på mandag i andre, 
men det er ikke lov å holde valg kun på søndag. Valgdagen mandag er obligatorisk, jf. valgloven § 9-2 
(1). I Gran kommune bor det mange pendlere som benytter seg av muligheten til å avgi stemme på 
søndag. Valgting på søndag kan også være en fordel for studenter og andre som ikke har mulighet til 
å stemme mandag, og som ikke har avgitt forhåndsstemme. Tilretteleggingen for forhånds-
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stemmegivning og hvordan denne er kommunisert har betydning for hvor mange som velger å avgi 
stemme på valgtinget. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 besluttet valgstyret å øke 
forhåndsstemmetilbudet i kommunen ved å åpne for forhåndsstemmemottak på to av kommunens 
handelssteder. 
 
Valgadministrasjonen har drøftet muligheten for å redusere antall valgtings-stemmekretser ved at 
den eller de stemmekretsene som har færrest stemmeberettigede slås sammen med en annen krets 
eller andre kretser. Slike endringer er ikke utredet i denne saken, men kan eventuelt bestilles av 
kommunestyret som en egen saksutredning. Se punktet Vurdering og alternative løsninger. 
 
Det er viktig med god kommunikasjon ovenfor velgerne, herunder å gjøre velgerne oppmerksom på 
at både forhåndsstemmegivning og stemmegivning på valgtinget er åpne for alle kommunens 
innbyggere uavhengig av hvor en er registrert bosatt i kommunen. Det vil si at en innbygger kan velge 
å benytte det forhåndsstemmestedet eller valgtingsstemmestedet som er mest praktisk. 
  

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Valgloven av 28.06.2002, Valgforskriften av 02.01.2003 
 

§ 9-2.Fastsetting av valgdag 

(1) Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag. 

(2) Kommunestyret kan selv vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal 
holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. 

 
 
Eksisterende planer 
Ingen. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen. Antall valgdager må vedtas i forkant av hvert valg. 
 
Økonomi 
Antall valgdager påvirker kostnadene til valggjennomføring, hovedsakelig gjennom utgiftene til 
godtgjørelse/lønn til stemmestyrer og valgfunksjonærene i stemmekretsene. Dette er noe av 
grunnen til at vedtaket etter valgloven skal fastsettes senest samtidig med budsjettvedtaket for 
valgåret. Det vil bli lagt fram egne saker for valgstyret om valg av stemmestyrer og om godtgjørelse 
til disse, jf. punktet Bemanning. Vedtaket om godtgjørelse sluttbehandles i kommunestyret og vil ha 
betydning for økonomien. Valgstyrets vedtak om åpningstider, senere høsten 2020, vil påvirke 
vaktinndelingen og hvor mange timer den enkelte må jobbe under valggjennomføringen. 
Valgadministrasjonen anslår at kommunen vil kunne spare mellom en tredjedel og en fjerdedel av 
kostnadene til godtgjørelse/lønn og bevertning til stemmestyrer og valgfunksjonærer ved å ha 
valgting kun på mandag, det vil si et beløp i størrelsesordenen kr 70 000 til 100 000, men beløpet er 
usikkert. 
 
 
Bemanning 
Tidligere antall stemmestyremedlemmer og valgfunksjonærer har vært basert på Gran kommunes 
praksis med å holde todagersvalg. Valg av nye stemmestyremedlemmer må være vedtatt i valgstyret 
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senest i begynnelsen av desember for å sikre nødvendig opplæring og fremdrift i valgarbeidet. 
Mannskapsbehovet og inndelingen av vaktene avhenger som nevnt av hvilke stemmetider 
(åpningstider) valgstyret vedtar senere høsten 2020. Rolle- og oppgavefordelingen mellom 
stemmestyremedlemmene og valgfunksjonærene påvirker det totale mannskapsbehovet, og vil bli 
vurdert av valgadministrasjonen - og drøftet med valgstyret før personene velges/rekrutteres høsten 
2020, med sikte på mer fleksibel bruk av mannskapet. 
 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at det holdes todagersvalg i Gran kommune, søndag 12. og mandag 13. 
september 2021, slik det følger av innstillingen i saken. 
 
Alternative vedtak kan være: 

 å vedta å holde valg kun mandag i alle stemmekretser 

 å vedta å holde valg kun mandag i enkelte av stemmekretsene og todagers valg i de andre 

 å utsette vedtak om antall valgdager til kommunestyremøtet 29.10.2020 og samtidig be 
rådmannen utrede fordeler og ulemper ved å gjennomføre én eller todagers valg 

 å utsette vedtak om antall valgdager til kommunestyremøtet 29.10.2020 og samtidig bestille 
en utredning om endringer i antall stemmekretser 

 å vedta innstillingen og i tillegg bestille en utredning om endringer i antall stemmekretser 
 
Rådmannens kommentar til alternativene 
Rådmannen mener todagersvalg gir best tilrettelegging for stemmegivningen, spesielt for 
kommunens pendlere, studenter og andre som ikke kan avgi stemme på mandag og som ikke har 
forhåndsstemt. Alternativet med valgting kun mandag 13. september er ikke utredet nærmere i 
denne saken, da kommunen har lang praksis med å holde todagersvalg. Dersom kommunestyret 
ønsker et alternativt vedtak, anbefaler rådmannen at beslutningen om eventuelt todagersvalg 
utsettes, og at det legges fram en ny saksutredning til kommunestyret til møtet 29.10.2020, med en 
redegjørelse for fordeler og ulemper ved alternativene, herunder økonomiske konsekvenser, 
hensynet til tilgjengelighet for velgerne, korrekt og sikker valggjennomføring, bemanning og 
valgmedarbeidernes arbeidssituasjon, kommunikasjon. 
 
Selv om valgstyret og valgadministrasjonen legger stor vekt på god kommunikasjon ovenfor velgerne 
vil endringer i praksis alltid kunne medføre noen ulemper og misforståelser. Erfaring har vist at noen 
velgere vil forholde seg til den praksisen de har vært vant til og ikke oppfatte eller søke informasjon 
om vedtatte endringer. Dette er en ekstra grunn til at endringer som gjennomføres på valgområdet 
bør vurderes grundig. 
 
Rådmannen har over pekt på muligheten for å redusere antall stemmekretser for valgtinget. Antall 
stemmekretser må blant annet sees i sammenheng med tilbud om forhåndsstemmegivning. En 
utredning av valgtingsstemmekretsene er som sagt ikke del av denne saken. Det er opp til 
kommunestyret å eventuelt bestille en slik utredning. Kommunestyret kan vedta slik bestilling som et 
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alternativ til innstillingen, slik at vedtak om antall valgdager utsettes til eventuell endring av antall 
stemmekretser er vedtatt. Kommunestyret kan også bestille en slik utredning som et tillegg til 
innstillingen. I en sak om antall stemmekretser må eventuelt også økonomiske – og andre 
konsekvenser belyses på samme måte som nevnt over. Etter valgloven § 9-3 (1) må kommunen 
informere sentral matrikkelmyndighet om endringer i valgtingsstemmekretsene innen 31. mars i 
valgåret. Av praktiske hensyn og fordi vedtaket har stor betydning for andre saksutredninger og 
vedtak anbefaler rådmannen at slik eventuell sak behandles i kommunestyret senest 29.10.2020. 
 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar antall valgdager innen utgangen av oktober, slik at 
beslutningen er tatt før valgstyret velger stemmestyrer og valgfunksjonærer, og før valgstyret og 
kommunestyrer vedtar eventuelle endringer i godtgjørelse til stemmestyrer og valgfunksjonærer. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vedtaket gjøres kjent gjennom annonsering og oppslag i tilknytning til valggjennomføringen. 
 

 
Dato: 21. august 2020 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 



 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Gran ungdomsråd  
 
Dato: 04.09.2020 09:00 
Sted: Gran rådhus 
Arkivsak: 19/00025 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Daniel Melgård, Elen B.Botten, Jenny Habberstad, Anna Nordraak Sørli, 

Nketian Johnsen, Julie Persdatter, Erica Dorothea Svendsrud, Lene Marie 
Jensen og Elisabeth Grøndahl Tangen. 

  
Fra administrasjonen: Else Hagen Lyngstad 
  
Protokollfører:  Rune Larsen  
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen @ 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet @  

5/20 16/00065-70 
Endring i reglement for kommunestyret om adgang til å 
gjennomføre fjernmøter 

 

6/20 16/00065-71 Forslag til forskrift om politiske godtgjørelser i Gran kommune  

7/20 19/01906-11 Kommunal planstrategi 2019-2023  

8/20 20/00895-2 
Kompenserende tiltak for kultur, idrett og frivillighet i forbindelse 
med koronapandemien 

 

9/20 20/00909-1 Temaplan trafikksikkerhet - rullering av tiltakslista for 2020  

10/20 20/01724-3 Stortingsvalget 2021 - Antall valgdager  
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5/20 Endring i reglement for kommunestyret om adgang til å gjennomføre 
fjernmøter 
 
Arkivsak: 16/00065 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 03.09.2020 39/20 

Gran ungdomsråd 04.09.2020 5/20 

Eldrerådet 31.08.2020 15/20 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

31.08.2020 12/20 

Kommunestyret 16.09.2020 69/20 

 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne har behandlet saken i møte 
31.08.2020 sak 12/20 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 31.08.2020: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Rolf Sletten og Øivind Gaarder 
 
Votering 
Enstemmig som rådmannens innstilling 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 31.08.2020: 

Kommunestyret vedtar følgende endringer i reglementet for kommunestyret: 

1. Kommunestyret beslutter at møter i kommunestyret og andre folkevalgte organer ved behov 
kan avholdes som fjernmøter i henhold til bestemmelsene i kommuneloven § 11-7. Det er en 
forutsetning at reglene i kommuneloven § 11-7 følges ved at det benyttes tekniske 
hjelpemidler slik at alle deltakere kan se, høre og kommunisere med hverandre under 
gjennomføringen av møtet. 

2. Regelen legges inn som nytt avsnitt nederst under punkt 5 i reglementet for kommunestyret.  

3. Regelen gis virkning fra vedtakstidspunktet. 

4. Rådmannen finansierer nyanskaffelser med digitaliseringsmidler for 2020 og driftsutgifter 
innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2021-2024. 

 
 
 
 
Gran ungdomsråds behandling 04.09.2020: 
Ungdomsrådet er ikke vedtaksdykting, men ønsker likevel å påpeke at de støtter rådmannens 
innstilling med følgende kommentar: 
Viktig at kommunen hele tiden er oppdatert på tekniske løsninger som gjør kommunikasjonen 
internt og eksternt til det beste. 
 
 
Gran ungdomsråds vedtak 04.09.2020: 
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Kommunestyret vedtar følgende endringer i reglementet for kommunestyret: 

5. Kommunestyret beslutter at møter i kommunestyret og andre folkevalgte organer ved behov 
kan avholdes som fjernmøter i henhold til bestemmelsene i kommuneloven § 11-7. Det er en 
forutsetning at reglene i kommuneloven § 11-7 følges ved at det benyttes tekniske 
hjelpemidler slik at alle deltakere kan se, høre og kommunisere med hverandre under 
gjennomføringen av møtet. 

6. Regelen legges inn som nytt avsnitt nederst under punkt 5 i reglementet for kommunestyret.  

7. Regelen gis virkning fra vedtakstidspunktet. 

8. Rådmannen finansierer nyanskaffelser med digitaliseringsmidler for 2020 og driftsutgifter 
innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2021-2024. 

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

6/20 Forslag til forskrift om politiske godtgjørelser i Gran kommune 
 
Arkivsak: 16/00065 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Valgstyret   

Formannskapet   

Gran ungdomsråd 04.09.2020 6/20 

Eldrerådet   

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

  

Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

Kommunestyret vedtar å legge forslag til forskrift om politiske godtgjørelse i Gran kommune ut til 
offentlig ettersyn i henhold til forvaltningsloven § 37. 

 
Gran ungdomsråds behandling 04.09.2020: 
Ungdomsrådet er ikke vedtaksdyktige. 
Rådet støtter rådmannens innstilling. 
 
Gran ungdomsråds vedtak 04.09.2020: 

Kommunestyret vedtar å legge forslag til forskrift om politiske godtgjørelse i Gran kommune ut til 
offentlig ettersyn i henhold til forvaltningsloven § 37. 

 
[Lagre]  
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7/20 Kommunal planstrategi 2019-2023 
 
Arkivsak: 19/01906 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 29.04.2020 23/20 

Formannskapet 30.04.2020 9/20 

Kommunestyret 18.06.2020 49/20 

Planutvalget 03.06.2020 25/20 

Formannskapet 04.06.2020 28/20 

Eldrerådet 08.06.2020 7/20 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

  

Gran ungdomsråd 04.09.2020 7/20 

 
 
Eldrerådet har behandlet saken i møte 08.06.2020 sak 7/20 
 
Eldrerådets behandling 08.06.2020: 
Orientering ved Øyvind Andreas Sørlie – Plan strategien – skal ta utgangspunkt i hva som er 
hovedutfordringer i kommune.  
Kommuneplanens samfunnsdel skal revideres. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Tine Øverlier, Randi Eek Thorsen, Øyvind Sørlie, Grete Øverlier, Olav Halgeir Nordli 
 
Tine Øverlier la fram forslag til endring under hovedutfordringer pkt 1.2: 
Eldrerådet fremmer følgende forslag som endring i fjerde kulepunkt pkt 1.2:  Å skape et alders 
vennlig og trygt samfunn.  
 
Gjennom behandlingen av saken ble det også fremmet forslag om at eldrerådet involveres ved 
revidering av kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Votering 
Pkt 1 Enstemmig vedtatt. 
Pkt 2 Enstemmig vedtatt. 
 
Eldrerådets vedtak 08.06.2020: 
 

1. Å skape et aldersvennlig og trygt samfunn – endring i hovedpunkt 1.2 fjerde kulepunkt 
2. Eldrerådet ber om å bli involvert i utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel. 

 
 
 
Gran ungdomsråds behandling 04.09.2020: 
Ungdomsrådet er ikke vedtaksdyktige. 
Rådet støtter rådmannens innstilling. 
 
 
Gran ungdomsråds vedtak 04.09.2020: 
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3. Å skape et aldersvennlig og trygt samfunn – endring i hovedpunkt 1.2 fjerde kulepunkt 
4. Eldrerådet ber om å bli involvert i utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

8/20 Kompenserende tiltak for kultur, idrett og frivillighet i forbindelse med 
koronapandemien 
 
Arkivsak: 20/00895 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Gran ungdomsråd 04.09.2020 8/20 

Formannskapet 04.06.2020 27/20 

Kommunestyret 18.06.2020 51/20 

 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 18.06.2020 sak 51/20 
 
Kommunestyrets behandling 18.06.2020: 
 
Morten Hagen (GBL) viste til habilitetssak i møtet i formannskapet 04.06.2020 der ordfører Randi Eek 
Thorsens habilitet ble behandlet. 
 
Ordfører Randi Eek Thorsen stilte spørsmål ved egen habilitet i saken på grunn av at hun var 
styremedlem i et selskap som er part i saken, inntil hun ble ordfører. 
 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) overtok som møteleder under behandlingen av habilitetssaken. 
 
Rådmann Leif Arne Vesteraas redegjorde for habilitetsvurderingen og anbefalte at ordfører ble 
erklært inhabil ihht. fvl § 6, 2. ledd. 
 
Ved votering ble Randi Eek Thorsen enstemmig erklært inhabil jf. fvl § 6, 2 ledd og deltok ikke ved 
behandlingen av saken. Det møtte ingen vara. Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) ledet møtet til sak 
51/20 var ferdig behandlet. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
John Olve Johnsen (GBL) 
Jan Peter Lyngstad (Ap) 
Rådmann Leif Arne Vesteraas 
Liv Kristin Lyngstad (FSVR) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
 
Liv Kristin Lyngstad (FSVR) la fram følgende tilleggsforslag: 
Det legges til en setning i punkt 4: 
Det forutsettes at deler av tilskuddet vil bli benyttet til neste års arrangement. 
 
Votering 
Ved votering ble tilleggsforlaget fra Liv Kristin Lyngsta (FSVR) satt opp mot innstillingen. Innstillingen 
ble vedtatt med 25 mot 1 stemme.  
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Kommunestyrets vedtak 18.06.2020: 
Kommunestyret vedtar følgende: 

1. Granvang og Brandbu Kino leies ut gratis til nødvendig øving for lag og foreninger i Gran 
kommune i 2020. Tap av inntekter er beregnet til samlet kr 30 000-35 000. 

2. Lag og foreninger (voksne og barn/unge) registrert i Gran kommune betaler kun for teknisk 
personell og evt. billettavgift ved leie av Hadeland kultursal til øvelser og inntektsgivende 
arrangement i 2020. Tap av inntekter er beregnet til kr 15 000. 

3. Vedtatte priser for årstimer/tjenestesalg til korps, strykeorkester og teater i Gran kommune 
for vårsemesteret 2020 reduseres med 25 % fra kr 8 659,- til kr 6 494,-. Tap av inntekter er 
anslått til kr 87 000. 

4. Tidligere innvilget tilskudd til Operafest Røykenvik 2020 på kr 50 000 opprettholdes og 
utbetales. 

5. Forventet tap av inntekter, samlet kr 137 000, dekkes over kulturbudsjettet. 
 
 
 
Gran ungdomsråds behandling 04.09.2020: 
Ungdomsrådet er ikke vedtaksdyktige. 
Rådet støtter rådmannens innstilling.  
 
Else Hagen Lyngstad fra kultur informerte om saken for rådet. 
 
Gran ungdomsråds vedtak 04.09.2020: 
Kommunestyret vedtar følgende: 

6. Granvang og Brandbu Kino leies ut gratis til nødvendig øving for lag og foreninger i Gran 
kommune i 2020. Tap av inntekter er beregnet til samlet kr 30 000-35 000. 

7. Lag og foreninger (voksne og barn/unge) registrert i Gran kommune betaler kun for teknisk 
personell og evt. billettavgift ved leie av Hadeland kultursal til øvelser og inntektsgivende 
arrangement i 2020. Tap av inntekter er beregnet til kr 15 000. 

8. Vedtatte priser for årstimer/tjenestesalg til korps, strykeorkester og teater i Gran kommune 
for vårsemesteret 2020 reduseres med 25 % fra kr 8 659,- til kr 6 494,-. Tap av inntekter er 
anslått til kr 87 000. 

9. Tidligere innvilget tilskudd til Operafest Røykenvik 2020 på kr 50 000 opprettholdes og 
utbetales. 

10. Forventet tap av inntekter, samlet kr 137 000, dekkes over kulturbudsjettet. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

9/20 Temaplan trafikksikkerhet - rullering av tiltakslista for 2020 
 
Arkivsak: 20/00909 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 18.06.2020 53/20 

Eldrerådet 08.06.2020 9/20 

Gran ungdomsråd 04.09.2020 9/20 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

08.06.2020 9/20 
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Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne har behandlet saken i møte 
08.06.2020 sak 9/20 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 08.06.2020: 
Arne Olav Olsen orienterte i saken 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ingrid Woldengen, Anne Marie Grymyr Sterten, Øivind Gaarder, Thor Erik Linstad, Rolf Sletten. Jorid 
L. Hansen.  
 
Votering 
Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 08.06.2020: 
Kommunestyret fatter følgende vedtak:  
1. Handlingsplan for fysiske tiltak 2020 godkjennes.  

2. Bevilgede kommunale generelle trafikksikkerhetsmidler benyttes på prioriterte tiltak så langt det 
    er mulig å gjennomføre i budsjettåret. Resterende midler benyttes på uprioriterte tiltak.    
3. Miljøgata i Gran er et viktig trafikksikkerhetstiltak som bl.a. gir forbedrede krysningspunkt for  
    elever til Hadeland videregående, Gran ungdomsskole og Trintom barneskole og bør derfor    
    prioriteres i fylkeskommunen handlingsprogram for fylkesveger. 
 
 
 
Gran ungdomsråds behandling 04.09.2020: 
Ungdomsrådet er ikke vedtaksdyktige. 
Rådet støtter rådmannens innstilling. 
Gran ungdomsråds vedtak 04.09.2020: 
Kommunestyret fatter følgende vedtak:  
1. Handlingsplan for fysiske tiltak 2020 godkjennes.  

2. Bevilgede kommunale generelle trafikksikkerhetsmidler benyttes på prioriterte tiltak så langt det 
    er mulig å gjennomføre i budsjettåret. Resterende midler benyttes på uprioriterte tiltak.    
3. Miljøgata i Gran er et viktig trafikksikkerhetstiltak som bl.a. gir forbedrede krysningspunkt for  
    elever til Hadeland videregående, Gran ungdomsskole og Trintom barneskole og bør derfor    
    prioriteres i fylkeskommunen handlingsprogram for fylkesveger. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

10/20 Stortingsvalget 2021 - Antall valgdager 
 
Arkivsak: 20/01724 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Valgstyret 03.09.2020 2/20 

Gran ungdomsråd 04.09.2020 10/20 

Eldrerådet 31.08.2020 16/20 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 31.08.2020 13/20 
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funksjonsevne 

Kommunestyret 16.09.2020 68/20 

 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne har behandlet saken i møte 
31.08.2020 sak 13/20 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 31.08.2020: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Rolf Sletten 
 
Votering 
Enstemmig som rådmannens innstilling.  
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 31.08.2020: 
 
Valgtinget for stortingsvalget 2021 holdes søndag 12. og mandag 13. september. 
 
 
 
 
Gran ungdomsråds behandling 04.09.2020: 
Ungdomsrådet er ikke vedtaksdyktige. 
Rådet støtter rådmannens innstilling. 
Gran ungdomsråds vedtak 04.09.2020: 
 
Valgtinget for stortingsvalget 2021 holdes søndag 12. og mandag 13. september. 
 
 
[Lagre]  
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