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Utredning av framtidig drift av Samferdsel og park 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 16.09.2020 sak 70/20 
 
Kommunestyrets behandling 16.09.2020: 
 
Else Randi Kolby (Ap) hadde i forkant av møtet sendt inn habilitetsspørsmål på bakgrunn av at hun 
tidligere har hatt rollen som hovedverneombud og fordi hun var sterkt engasjert i saken og var med å 
stenge vegstasjonen. Hun er ikke lenger hovedverneombud. Rådmann Leif Arne Vesteraas orienterte om 
habilitetsvurderingen og anbefalte at representanten ble erklært habil. Ved votering ble Else Randi 
Kolby (Ap) enstemmig erklært habil i saken. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
Knut Lehre (Ap)  
Morten Hagen (GBL) 
Rådmann Leif Arne Vesteraas 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) la fram følgende forslag tilsvarende innstillingen, men at siste setning 
strykes. 
 
Morten Hagen (GBL) ba om gruppemøte. Det ble holdt pause med gruppemøter. 
 
Knut Lehre (Ap) la fram forslag tilsvarende forslaget fremmet i formannskapets møte:  
1. Det foretas en gjennomgang av oppgaver og dimensjonering av driftsorganisasjonen tilknyttet 
driftsstasjon i Gran kommune.  
2. Eventuelle bemanningsreduksjoner ved driftsstasjonen foretas ved naturlig avgang eller at overtallige 
ansatte tilbys annen stilling i Gran kommune. 
3. Det arbeides med alternativer for framtidig lokalisering av barrierevaskeri, glassverksted og lager for 
VA som er uavhengig av integrering med driftsstasjon. 
4. Rådmannen bes kartlegge muligheter for leie eller kjøp av framtidige lokaler for driftsstasjon.  
 
Votering 
Ved votering over forslaget fra Knut Lehre (Ap) på vegne av Ap, falt forslaget med 18 mot 9 stemmer. 
 
Ved votering ble forslaget fra varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) enstemmig vedtatt. 
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Det ble dermed ikke votert over innstillingen. 
 
Kommunestyrets vedtak 16.09.2020: 
Hovedplan Samferdsel og park legges fram til politisk behandling på kommunestyrets møte 26. 
november og skal vise økonomiske konsekvenser og følger for organisering, bemanning, utstyr og 
lokaler, med alternativer.  
 
Handlingsplan for Samferdsel og park viser alternativer for hva kommunen skal ta ansvar for i framtida, 
og for hvilken kvalitet som skal gjelde, herunder omfang av kommunale veier. 
 
 


