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MØTEINNKALLING   
 

Eldrerådet  
 
Dato: 04.02.2019 09:00  
Sted: Gran rådhus  
Arkivsak: 19/00024  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall meldes til utvalgssekretær via epost kjersti.tysland@gran.kommune.no 
eller tlf 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 

Tema/orienteringer 
 Snøbrøyting i Gran ved Arne Olav Olsen 

 Høringsforslag med forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd foreldre, 
personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom ved Kjersti H Tysland 

 Revidering av Rådets reglement – arbeid med revidering i løpet av vår 2019 ved Kjersti H 
Tysland 

 Informasjon om saksgang ved valg representanter til nytt eldrerådet etter kommunevalg ved 
Kjersti H Tysland 

 
 

SAKSLISTE  

1/19 19/00113-3 Årsmøte - Småjobbsentralen i Gran  

2/19 19/00113-2 Årsmelding Gran eldreråd 2018  

3/19 18/04026-1 Temaplan trafikksikkerhet - rullering av  tiltakslista for 2019  

4/19 16/00260-5 
Avtale om interkommunalt vertskommunesamarbeid (VKS-avtale) 
for sosialtjenesten i Lunner og Gran 

 

5/19 16/00579-34 Bosetting av flyktninger 2019  

6/19 19/00065-1 Veteranplan  

    

 
 
Jaren, 28. januar 2019 
 
 
 
Kjersti Høibø Tysland 
Utvalgssekretær 
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1/19 Årsmøte - Småjobbsentralen i Gran 
 
Arkivsak-dok.  19/00113-3 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Kjersti Høibø Tysland 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet 04.02.2019 1/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Rapport fra Småjobbsentralen godkjennes  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Rapport fra småjobbsentralen 2018 Ja 
Vedtekter for småjobbsentralen                                                                                                Ja 
 

Oppsummering 
Eldrerådet i Gran er styret for Småjobbsentralen i Gran. I henhold til småjobbsentralens vedtekter 
legges regnskap og en redegjørelse for drift, fram for styret til godkjenning 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Eldrerådet er ansvarlig for Småjobbsentralen i Gran og Eldrerådets medlemmer er styre for 
Småjobbsentralen. Småjobbsentralen sine vedtekter ble evaluert, redigert og vedtatt i Eldrerådet i 
april 2018.  
I henhold til vedtektene for Småjobbsentralen skal regnskap og en redegjørelse for driften av 
Småjobbsentralen legges fram for styret en gang i året. Det er utarbeidet en rapport som er vedlagt. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Ikke relevant 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Ikke relevant 
 
Økonomi 
Ikke relevant 
 
Bemanning 
Ikke relevant 
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Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
  
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Årsrapport for Småjobbsentralen for 2018 er levert kommunen og klar for godkjenning av styret for 
Småjobbsentralen og legges fram som sak i Eldrerådet. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ikke relevant 
 

 
Dato: 22. januar 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Rapport fra 

småjobbsentralen 2018
 

SMÅJOBBSENTRALE

N I GRAN vedtekter pr april 2018.pdf
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2/19 Årsmelding Gran eldreråd 2018 
 
Arkivsak-dok.  19/00113-2 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Kjersti Høibø Tysland 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet 04.02.2019 2/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Årsmelding for Gran eldreråd 2018 godkjennes 
2. Årsmeldingen oversendes til rådmannen i tråd med pkt 7 i reglement for eldrerådet 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Årsmelding Gran eldreråd 2018 Ja 
 
 

Oppsummering 
I henhold til lov om eldreråd §4,  «skal eldrerådet kvart år utarbeide ei melding om verksemda si. 
Meldinga skal leggjast fram for kommunestyret». 
Årsmelding for 2018 legges fram for behandling i Eldrerådet og til videre orientering i 
kommunestyret. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
I reglementet for Gran eldreråd pkt 7 årsmelding står det følgende: «Like etter nyttår utarbeides en 
årsmelding som behandles av eldrerådet og oversendes rådmannen for videre politisk behandling i 
formannskap og kommunestyre» 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Ikke relevant 
 
Økonomi 
Ikke relevant 
 
Bemanning 
Ikke relevant 
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Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
  
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Årsmelding 2018 for Gran eldreråd er utarbeidet i henhold til eldrerådets reglement og oversendes 
rådmannen i henhold til pkt 7 i samme reglement. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Legge fra til orientering i kommunestyret 
 

 
Dato: 22. januar 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Årsmelding for 

Gran eldreråd 2018
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3/19 Temaplan trafikksikkerhet - rullering av  tiltakslista for 2019 
 
Arkivsak-dok.  18/04026-1 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Laila Johansen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet 04.02.2019 3/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

04.02.2019 4/19 

Planutvalget 06.02.2019 2/19 

Formannskapet 07.02.2019 1/19 

Kommunestyret 21.02.2019 4/19 

Gran ungdomsråd   

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret fatter følgende vedtak:  
1. Handlingsplan for fysiske tiltak 2019 datert 5.12.2017 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 
 

Forslag til handlingsplan for fysiske trafikksikkerhetstiltak 2019  
Trafikkfarlige skoleveger 
 

 

 
Ja 
Ja 

 
 

Oppsummering 
Temaplan for trafikksikkerhet skal inneholde en handlingsplan for fysiske tiltak. I denne saken 
legges handlingsplanen med vedlegg, trafikkfarlige skoleveger fram til behandling. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune er godkjent som trafikksikker kommune. En del av det er at kommunen skal ha en 
plan for trafikksikkerhetsarbeidet. Temaplan trafikksikkerhet ble godkjent i juni 2015. Det er en 
forutsetning for at fylkeskommunen og Statens vegvesen skal prioritere tiltak i Gran, at 
handlingsplanen for fysiske tiltak behandles i årlig. Denne ble sist revidert i desember 2017.  
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Det har vært i dialog med skole og barnehage for å få innspill til handlingsplanen og den er behandlet 
i trafikksikkerhetsutvalget. Det kom noen innspill som følge av dialogen. Innspillene omhandlet 
ønsker om mindre tiltak 

 
 Av tiltakene med kommunalt ansvar i handlingsplanen vedtatt i 2017, er følgende gjennomført: 

 Ledegjerde mellom parkeringsplassen til Trintom skole og gangveg langs Søndre Ålsvegen. 
 

 
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 2017 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.   
Det er også tatt i betraktning hvor mange boenheter som kan ha nytte av tiltaket som en del av 
vegen til skole.  
 
Handlingsplanen for tiltak på riks- og fylkesveger danner grunnlag for innspill 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 kunne 
gjennomført alle tiltakene knyttet til riksvei. 
 
Følgende endringer er gjort i tiltakslista: 
 
Det er kommet innspill fra: 

 Moen barneskole:        
Fv. 50 Movegen, gang/sykkelveg Rognstadvegen – Solbakken – Endring: Flyttes fra  

                    prioritering nr. 5 til nr. 3  
Fv. 52 Movegen, Busslomme ved Emsevegen og Rognstadvegen – Endring tatt inn i tiltakslista            

                  Med prioritering nr. 2 og 4 
 

 Rakalauv barnehage: Biler som kjører Gagnumsvegen kjører for fort forbi barnehagen, samt        
mer belastning etter bomveg nede i bygda.  
De ønsker fysisk hindring som fartsdumper for å få bilen til å senke 
farten forbi barnehagen. 
Endring: Prioritering nr. 2, under mindre  tiltak 

 

 Trintom barneskole: Barn som bor langs Jarenstranda går fra skolen gjennom Øgardsbakka     
                                     og krysser gamle R4. De gidder ikke å gå bortom Granvang  og til  høyre      

                                                    gjennom Vassenden de går rett over gamle R4 der det fremdelses kan  
                                                    være stor trafikk. 

- Endring. Tatt med som eget punkt under miljøgata, viktig at alle 
kryssningspunkter blir ivaretatt.  

 
Flyttet tiltak, Store prosjekter, kommunale veger: 
Prioritet nr. 3, Utbedring av kryss mellom fv.240 og Skutelandet, flyttes til mindre prosjekter, 
prioritering nr. 7 
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Lagt til: Mindre prosjekter kommunale veger: 

 
 Redusere fart og etablere fartsdempere ved Rakalauv barnehage 

 Merke fotgjengerfelt 

 Etablere fartsdempere i Stensrudhavna og Granumsvegen 

 Merke oppstillingsplasser for forflytningshemmede  

 Bytte ut gamle defekte gatelys i forbindelse med skoleveg 

 
 

Flyttet tiltak, Store prosjekter på Fylkevegnett: 
                Tidligere prioritet  ny prioritet 

 Fv.240 Fjordlinna, gang-/sykkelveg Skutelandet – Fjordvang nr. 2      nr. 4 

 Fv.56 Lynnebakka, fortau Ringstad – Saugssvingen  nr. 3      nr. 2  

 Fv.36 Ringdalslinna, gang-/sykkelveg Hjertebo – Gransbråten nr. 4      nr. 5 

 Fv.50 Movegen, gang-/sykkelveg Rognstadvegen – Solbakken nr. 5      nr. 3 
 

 

 
Slettede tiltak , Store prosjekter på Fylkevegnett: 
 

 Fv.45 Bleikenvegen, gang-/sykkelveg Bleiken stasjon – Rundenvegen 

 Fv.45 Bleikenvegen, gang-/sykkelveg Bjørklund – Bleiken stasjon 

 Fv.45 Bleikenvegen, gatelys fra Bjørklund skole og sørover 
 
Disse tiltakene blir slettet på grunn av omlegging til nye skolekretser 

 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Vegloven og vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter. 
 
Eksisterende planer 
Temaplan trafikksikkerhet i Gran kommune, juni 2015  
Handlingsplan for fysiske trafikksikkerhetstiltak 2017 i Gran kommune, desember 2017 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyresak 113/17, Handlingsplan for fysiske trafikksikkerhetstiltak 2018, 14.12.2017 
 
Økonomi 
Tiltakene 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. 
 
Bemanning 
Tiltakene forutsettes gjennomført med dagens bemanning. 
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Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Ja 
Eldrerådet Ja 
Rådet for funksjonshemmede Ja 
Andre råd eller utvalg Ja 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Årets behandling innebærer en rullering av gjeldende handlingsplan. Siden skolekretsene nå har blitt 
endret, har vi tatt bort noen av tiltakene som ikke lenger er trafikkfarlige med tanke på skoleleveg. 
Av mindre tiltak er det hovedsakelig ønsker om lavere fartsnivå og krysningspunkter som går igjen. 
  
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 2018. Det ses ingen grunn til å 
endre lista for disse tiltakene.  

 Når det gjelder mindre tiltak var det kun ett på lista (Ledegjerde mellom parkeringsplassen til 
Trintom skole og gangveg langs Søndre Ålsvegen. Dette er gjennomført.  

 
Det har kommet med innspill om å flytte utbedring av kryss mellom fv. 240 og Skutelandet fra store 
prosjekter og ned på mindre prosjekter fordi vi mener at kommunen selv kan gjennomføre dette 
prosjektet. 
 
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 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.  
 
Tiltakene langs fylkesvegene er rettet inn mot de strekninger som har størst potensiale for økt 
forflytning til fots eller med sykkel innen 2 km fra skolene.  
Oppland fylkeskommune arbeider fortsatt med å omklassifisere fylkesveger til kommunale veger, 
men det er gitt signaler om at dette arbeidet vil ligge på vent til etter sammenslåing av 
fylkeskommunene i 2020. Det kan bety at noen av de fylkesvegstrekningene hvor det er behov for 
gang- og sykkelveg, kan bli kommunale.  
 
Rådmann påpeker at politikerne har alle muligheter til å endre på prioriteringene. Det anbefales 
imidlertid ikke å ta vekk de to første tiltakene på listen over fylkesveger fordi tiltakene allerede ligger 
inne i Oppland fylkeskommunes handlingsplan for fylkesveger. 
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Konklusjon:  
Rådmannen anbefaler at framlagte tiltaksliste godkjennes.  
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vedtatt handlingsplan for trafikksikkerhet oversendes Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen. 
Tiltaksplanen gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 6. desember 2018 
Godkjent av rådmannen  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Forslag til 

Handlingsplan for fysiske trafikksikkerhetstiltak 2019
 

Trafikkfarlige 

skoleveger - 2019-2020 Endelig forslag
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4/19 Avtale om interkommunalt vertskommunesamarbeid (VKS-avtale) 
for sosialtjenesten i Lunner og Gran 
 
Arkivsak-dok.  16/00260-5 
Arkivkode.  064  
Saksbehandler  Janicke Brechan 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 21.02.2019 2/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

04.02.2019 1/19 

Eldrerådet 04.02.2019 4/19 

Gran ungdomsråd   

 
 

Rådmannens innstilling: 
Avtale om interkommunalt samarbeid om felles sosialtjeneste for Gran kommune og Lunner 
kommune vedtas. 
 
Det delegeres til rådmannen å godkjenne avtalens vedlegg 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Gjeldende avtale om interkommunalt samarbeid (IS-avtale) sosialtjenesten for 
Lunner og Gran 

JA 

Forslag til avtale om interkommunalt vertskommunesamarbeid (VKS-avtale) for 
sosialtjenesten i Lunner og Gran 

JA 

 

Oppsummering 
Denne saken legges fram til politiskbehandling slik at Avtale om interkommunalt 
vertskommunesamarbeid for sosialtjenesten i NAV Hadeland er i tråd med gjeldende lovgivning og 
dagens praksis for tjenesteyting. Det er ikke gjennomført en evaluering av avtalen, men teksten er 
oppdatert med:  

- Henvisning til gjeldende lovverk 
- Tekst om etablering av samarbeidet er tatt ut 
- Benevnelsen av samarbeidet er endret  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Interkommunal sosialtjeneste for Lunner og Gran ble etablert i Nav Hadeland våren 2009 som del av 
NAV reformen. Kommunestyret i Gran vedtok etablering og drift av samarbeidet i sak 29/09 
Likelydende sak ble behandlet av Lunner kommunestyre i sak 11/09. 
Avtalen er etter den tid ikke endret, men samarbeidet har utviklet seg gjennom endringer i lovverk 
og beslutninger tatt i vertskommunesamarbeidsmøtene.  
 
I 2010 kom ny lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, denne erstattet lov om 
sosiale tjenester m.v. av 13. desember 1991.  
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Den nye loven var bedre tilpasset organiseringen av arbeids- og velferdsforvaltningen. Den støttet 
opp under Nav-kontoret som en enhet og underbygget det felles ansvar stat og kommune har for 
kontorets tjenester og resultater. 
 
Loven videreførte i all hovedsak de delene av sosialtjenesten som inngikk i 
vertskommunesamarbeidet. Slik som bestemmelsene som regulerer økonomiske ytelser og det 
arbeidsrettede kvalifiseringsprogrammet, samt bestemmelser om midlertidig botilbud og individuell 
plan.  
 
Den bestemmelsen som ikke ble videreført var kapittel 6 som omhandlet behandlingstilbud til 
rusmiddelmisbrukere. Dette hadde bakgrunn i at deler av behandlingstilbudet til 
rusmiddelmisbrukere i 2004 ble overført fra sosialtjenesteloven til spesialisthelsetjenesteloven og 
definert som helsehjelp. Kommunale behandlings- og tjenestetilbudet for å avhjelpe 
rusmiddelmisbruk ble samordnet i Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen.  
 
I forarbeidene til loven het det: «Det vil likevel ikke være noe til hinder for at kommuner kan velge å 
la Nav-kontoret forvalte hele eller deler av dette regelverket, for eksempel de bestemmelsene som i 
dag ligger i sosialtjenesteloven kapittel 6.»    
 
Gjennom flere år har NAV Hadeland og psykisk helsetjenester i hver av kommunene sett behov for å 
forbedre samhandlingen og oppfølgingen til personer med ruslidelser. Kommunene har samarbeidet 
om å bedre rutiner for oppfølging mellom tjenestene.  
Tjenester til personer med rusproblemer kan ikke sammenfattes i en tjeneste: rusoppfølging. 
Oppfølgingen vil være individuell og gis av flere tjenester og etter flere lovverk. Kommunens 
overordnede oppgave er å sikre at personer med ruslidelser får de tjenestene de har krav på og at 
disse tjenestene er godt koordinert. Gjennom vertskommune samarbeidet og erfaringene fra felles 
rusoppfølgingsprosjekt kom kommunene fra til at hovedtyngden av rusoppfølgingen vil ligge til 
psykisk helsetjeneste og at hovedansvaret derfor ble flyttet dit. Nav og hjemmetjenestene innehar 
også en betydelig rolle i oppfølgingen av mennesker med rusproblemer. Ansvars og oppgave 
fordelingen er i tråd med dagens lovverk der psykisk helsetjenester utøver tjenester etter lov om 
helse og omsorgstjenester i kommunen og NAV er delegert myndighet og oppgaver etter lov om 
sosiale tjenester i arbeid- og velferdsforvaltningen.    
 
I vedlagt forslag til avtale om interkommunalt vertskommunesamarbeid (VKS-avtale) er det gjort 
endringer som er nødvendige for at avtalen skal være i henhold til dagens lovverk. 
 
I den gjeldende avtaleteksten er etableringen av samarbeidet beskrevet, siden samarbeidet nå er 
etablert er dette tatt ut i forslaget til ny avtale. 
 
Forslaget er også oppdatert med ny benevnelse på samarbeidet fra Interkommunalt samarbeid (IS) til 
interkommunalt vertskommunesamarbeid (VKS) 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om sosiale tjenester i arbeid- og velferdsforvaltningen 
 
Eksisterende planer 
ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
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Vedtak KST –sak 29/09 
1. Felles sosialtjeneste for Gran og Lunner kommuner etableres med hjemmel i kommuneloven 

§28a fra 25. mai 2009 
2. Avtale om interkommunalt samarbeid om felles sosialtjeneste for Gran og Lunner kommuner 

vedtas 
3. Det delegeres til rådmannen å godkjenne avtalens vedlegg 

 
Økonomi 
Endring i avtaletekst har ingen økonomiske konsekvenser. Endringen i oppgavefordeling er i varetatt i 
vedtatt økonomiplan 2019-2022.   
 
Bemanning 
Endringen i avtaletekst har ingen konsekvens for bemanning. Endring i oppgavefordeling er løst ved å 
kutte vakant stilling ved sosialtjenesten og opprette ny stilling i psykiskhelsetjeneste.  
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannens vurderer at det er nødvendig å oppdatere vertskommuneavtalen om sosialtjenesten i 
NAV mellom Gran kommune og Lunner kommune slik at denne er i tråd med Lov om sosiale tjenester 
i arbeid- og velferdsforvaltningen. Den oppdaterte avtalen sikrer tydelighet i hvilke oppgaver som er 
delegert fra Lunner kommune til Gran kommune. Oppdateringen medfører ingen endring i 
intensjonen i den opprinnelige avtalen eller i gjennomføringen av samarbeidet.   
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vedtak oversendes Lunner kommune som behandler likelydende sak. Ny avtale undertegnes og 
arkiveres. 
 

 
Dato: 22. januar 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 
 

Gjeldende avtale 

om interkommunalt samarbeid (IS-avtale) for sosialtjenesten i Lunner og Gran
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5/19 Bosetting av flyktninger 2019 
 
Arkivsak-dok.  16/00579-34 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Janicke Brechan 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 07.02.2019 3/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

04.02.2019 2/19 

Gran ungdomsråd   

Eldrerådet 04.02.2019 5/19 

Kommunestyret 21.02.2019 8/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Gran kommune bosetter 24 flyktninger i 2019 
2. Familiegjenforening kommer i tillegg 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Kommunen mottar årlig anmodning om bosetting av flyktninger fra Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi). Gran kommune ble i brev datert 12.12.18 anmodet om å bosette 24 
flyktninger i 2019. 
Sak om bosetting legges derfor fram for politiskbehandling. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunen mottar årlig anmodning om bosetting av flyktninger fra Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi).  
 
De siste prognosene viser at det er behov for å bosette 5 350 flyktninger i Norge i 2019, inkludert 150 
enslige mindreårige hvorav 40 er under 15 år.  
 
Kunnskapsdepartementet har fastsatt et sett med kriterier for anmodning av kommuner om 
bosetting for 2019. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har, i samarbeid med KS, vurdert 
anmodningstallet til kommunene i lys av disse kriteriene.  På bakgrunn av dette, er Gran kommune 
bedt om å bosette 24 flyktninger i 2019. 
 
Behovet for å bosette flyktninger er redusert betydelig i 2018 og 2019 sammenlignet med tidligere. I 
2018 bosatte kommunen 22 flyktninger, som er omtrent halvparten av antall bosatte i 2017. Tidligere 
var behovet for å bosette så stort at kommunene kunne velge å vedta å bosette flere enn de ble 
anmodet om. I de siste to årene er situasjonen derimot endret, og kommunene vil ikke få flere 
flyktninger enn de er anmodet om selv om de vedtar å bosette flere. 
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Selv om det bosettes færre var det ved utgangen av 2018 fremdeles mange deltakere på 
introduksjonsprogrammet og elever på Voksenopplæringen. Per 31. desember var det 136 deltakere 
på programmet i Gran og Lunner, og det var ca. 182 elever per 1. oktober på Voksenopplæringen. 
Mange av disse har 1-2 år igjen av introduksjonsprogrammet før de avslutter. 
 
Gran og Lunner har jobbet systematisk og målrettet over mange år for å kvalifisere flyktninger til 
jobb og utdanning. Vi har vurdert egen praksis gjennom Tjenesteanalysen, hatt flere 
utviklingsprosjekt, som Eureka, og fått tilskuddsmidler fra IMDi til flere andre prosjektene.  
 
I 2019 skal IMDi lage film med gode tiltak som kan være til inspirasjon for andre kommuner. Ett av 
prosjektene som er valgt ut til filmen, er samarbeidsprosjektet vårt med Nav Hadeland og Hadeland 
IPS om jobbspesialist ansatt i Flyktningtjenesten som jobber tett med Hadeland IPS for å få 
flyktninger i jobb. Prosjektet har positive ringvirkninger utover selve prosjektet som påvirker 
måloppnåelsen.  
 
For å lykkes med gode kvalifiseringsløp og å få folk i jobb, samarbeider Flyktningtjenesten og 
Voksenopplæringen tett med Hadeland videregående, Karriere Oppland Hadeland, Hadeland IPS, 
kommunale tjenester, NAV Hadeland og ikke minst private arbeidsgivere.     
 
Det målrettede arbeidet med sterkt fokus på jobb og utdanning gir resultater. For 2018 er det 
foreløpige resultater for måloppnåelse klart, og det endelige resultatet vil ikke avvike vesentlig. I 
Gran var 60 % i jobb eller utdanning etter endt program og i Lunner var måloppnåelsen 78 %. Det er 
henholdsvis 18 % og 30 % flere enn i 2017.     

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) 
 
Eksisterende planer 
I Budsjett og økonomiplan 2019-2022 er det lagt til grunn en framtidig bosetting på nivå med 2018. 
Budsjettrammen til flere tjenester er i økonomiplanen redusert i tråd med forventet reduksjon i 
anmodning om bosetting og derav reduserte inntekter.  
 
Gjeldende vedtak 
108/17 – Bosetting av flyktninger 2018 
 
Økonomi 
Å bosette 24 flyktninger i 2019, vil være en videreføring av nivået på bosetting i 2018. Det bidrar til 
en stabilisering av inntekter og utgifter i 2019. En omstilling av tjenestene er i gang og er planlagt 
videreført i 2019, se avsnitt under «Bemanning».    
 
Hvis antall flyktninger som bosettes i 2019-2022 er på nivå med forslaget for 2019 så vil 
integreringstilskuddet utvikle seg følgende frem til 2022: 
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I Budsjett og økonomiplan 2019-2022 er det lagt til grunn en framtidig bosetting på nivå med 2018. 
Budsjettrammen til flere tjenester er redusert i tråd med den reduserte inntekten. Siden tilskuddet 
reduseres hurtigere enn antallet flyktninger i programmet vil noen tjenester ha utfordringer med å 
redusere drift tilsvarende tildelt ramme. Dette gjelder spesielt voksenopplæringen, 
flyktningtjenesten og NAV, som er hovedaktørene i tjenestetilbudet til flyktningene. 
 
Det ble i kommunestyre sak 23/18 avsatt kroner 4 000 000 på disposisjonsfond flyktninger. Fondet er 
i dag på kroner 5 055 000.  Det har ikke vært nødvendig å bruke av fondet i 2018. Fondet gir 
kommunen mulighet til å håndtere en situasjon der utgiftene i en periode blir høyere enn 
inntektene.   
 
Bemanning 
Flyktningtjenesten 
Antall bosatte har gått betydelig ned i 2018, og på høsten 2018 har det vært en reduksjon i antall 
deltakere på introduksjonsprogrammet av betydning. Det er gjennomført omstilling av tjenesten og 
det er planlagt ytterligere reduksjoner i 2019. Omfanget av tjenesten vil i 2019 bli fortløpende 
vurdert opp mot antall personer som skal følges opp til enhver tid.   
 
Voksenopplæringen 
Voksenopplæringen gir i tillegg til norskopplæring grunnskoletilbud på tre nivåer. Det styrker 
nødvendig basiskunnskap til de på lavt trinn og kvalifiserer de på høyere trinn til videregående skole. 
For skoleåret 2018/19 er det totalt 86 elever på grunnskole hvorav 47 har grunnskole som en del av 
introduksjonsprogrammet. Flere deltakere, og ofte de som ved bosetting har liten eller ingen 
skolebakgrunn, har behov for å fortsette på grunnskole eller norskopplæring etter endt 
introduksjonsprogram.    
  
Introduksjonsprogrammet er i hovedsak 2 år, men man har rettigheter til norskopplæring i 5 år. Det 
er en nedgang i antall elever, og antall grupper justeres tilsvarende. Det er planlagt en omstilling av 
tjenesten i 2019, og den vil bli vurdert fortløpende ut fra faktiske forhold og prognoser på antall 
elever. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet JA 
Eldrerådet JA 
Rådet for funksjonshemmede JA 
Andre råd eller utvalg  
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Vurdering/alternative løsninger 
Tjenestene har gjennom 2018 planlagt og iverksatt omstillingstiltak som er i tråd med anmodningen. 
Nedgangen i antall flyktninger har utfordret kommunens fleksibilitet og omstillingsevne og vil 
fortsette å gjøre det i 2019. Både regnskapsresultat og måloppnåelse i 2018 tyder på at kommunen 
har evnet å gjennomføre nødvendige omstillinger uten at det har gått på bekostning av resultatet.    
Ved å vedta anmodningen fra IMDi vil det være mulig å videreføre det systematiske og målrettede 
arbeidet med å bosette og sikre god kvalifisering av flyktninger.  
 
Hvis kommunen velger å ta imot færre enn anmodet må tilbudet til flyktningene reduseres kraftig 
som et resultat av lavere inntekter. Det er en grense for hvor liten en tjeneste kan være og likevel yte 
den bredden av tjenester som er pålagt. Hvis kommunen tar imot færre og ønsker å tilby et likt nivå 
som i dag på tjenestene må kommunene finne finansiering utover integreringstilskuddet og avsatte 
fonds midler.  
 
Et annet alternativ er å ikke bosette flyktninger i 2019. Det må da gjøres som et ledd i at man avvikler 
tilbudet til flyktninger i Gran kommune på sikt. I en slik avviklingsperiode vil det være vanskelig å yte 
et tilbudet til de som allerede er bosatt, uten å tilføre ekstra midler.  
 
De siste tre årene har vist at det nasjonale behovet for å bosette flyktninger endrer seg raskt, og det 
kommer stadig nye krav til introduksjonsordningen. Det forutsetter at kommuner er fleksible og har 
omstillingsevne, noe Gran og Lunner har vist de siste årene gjennom endret bosetting og mange 
utviklingsprosjekt. Rådmannens vurdering er at kommunen vil evne å bosette 24 flyktninger i 2019 og 
at tjenestene vil kunne opprettholde et forsvarlig nivå på tilbudet.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vedtak oversendes Lunner kommune 
 

 
Dato: 22. januar 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

448827_1_1
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6/19 Veteranplan 
 
Arkivsak-dok.  19/00065-1 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Janicke Brechan 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet 04.02.2019 6/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

04.02.2019 3/19 

Gran ungdomsråd   

Kommunestyret 21.02.2019 7/19 

Formannskapet 07.02.2019 4/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Veteranplan 2019 – 2022 vedtas 
 
Utgift til felles markering dekkes innenfor budsjettområde 6.0 Politiske organer. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Forslag til Veteranplan 2019 - 2022  
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret vedtok 18. mai 2017 at det skulle utarbeides en veteranplan for Gran kommune. 
NAV er en sentral aktør i veteranarbeidet både nasjonal og lokalt. Med bakgrunn i felles NAV 
kontor for Lunner og Gran ble Lunner kommune invitert med i arbeidet. Arbeidsgruppen har nå 
utarbeidet et forslag til plan som legges fram for behandling.  

 
Saksutredning 
Bakgrunn for saken 
Kommunestyret vedtok 18. mai 2017 etter en interpellasjon i sak 35/17: 
 
1. Kommunestyret i Gran etablerer en arbeidsgruppe som utarbeider et forslag til 
veteranplan som legges frem til politisk behandling i løpet av høsten 2017 
2. Arbeidsgruppen bør bestå av representanter for skole, kommunehelsetjenesten og 
NAV 
3. Veteranorganisasjonene som er representert i kommunen inviteres til å delta i 
arbeidsgruppen 
 
NAV er en sentral aktør i veteranarbeidet både nasjonal og lokalt. Med bakgrunn i felles NAV kontor 
for Lunner og Gran ble Lunner kommune invitert med i arbeidet. Det har derfor tatt lengre tid enn 
vedtatt å få planen fram til politiskbehandling. 
 
Arbeidsgruppa har bestått av:  
Torild Østvær Rødstøl, avdelingsleder Nav Hadeland (leder)  
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Solveig Olerud, kommunalsjef Lunner kommune 
Are Løken, kommuneoverlege Gran kommune 
Mette Nilsen Hole, ledende helsesøster Lunner kommune  
Marianne Granseth, leder psykisk helse Gran kommune 
 
Gruppen startet sitt arbeid 4.mai 2018. De har tatt utgangspunkt i regjeringens Handlingsplan og 
Oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge» og Forsvarets «Grunnlag for utvikling av en kommunal 
veteranplan». Gruppen har også sett på eksempler fra andre kommuners veteranplaner som ligger 
på Forsvaret.no. 
 
Det var tidlig viktig for gruppens arbeid å få informasjon og kunnskap fra forsvaret. Oberstløytnant 
Bjørnar Stivang i Forsvarets Veterantjeneste deltok på første møte, og ga god informasjon og 
inspirasjon for arbeidet. Norske veteraners interesse organisasjon (NVIO) Hadeland representert ved 
leder Tor Munkelien deltok på de to siste møtene, og kom med verdifulle bidrag og innspill i 
sluttfasen av arbeidet. Han uttrykte stor tilfredshet med det arbeidet som var gjort og sluttproduktet 
på siste møte i arbeidsgruppen 10.januar 2019.  
 
For gruppen var det viktig å lage en plan som ville oppleves som nyttig for veteranene og deres 
familier, men også et oppslagsverk for kommunens tjenester som er omhandlet i planen. Gruppen 
ønsket at planen skulle være lettlest, mest mulig konkret og forpliktende. 
 
Det er i planen lagt inn en ny felles markering for veteranene 8. mai for Lunner og Gran kommuner. 
Planlegging og gjennomføring av markeringen bør skje i nært samarbeid med NIVO Hadeland. En 
felles markering anslås å ligge mellom 15 000 og 20 000 for de to kommunene til sammen. Utgiften 
kan deles etter folketall.   

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Ikke relevant 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Ikke relevant 
 
Økonomi 
Planen har ingen økonomisk konsekvens utover kostnaden til felles markering 8. mai. Samla kostnad 
for de to kommunene anslås å ligge mellom 15 000 og 20 000 kroner. Fordelt etter folketall vi dette 
for Gran utgjøre mellom 9000 og 12 000.   
 
Bemanning 
Planen vil ikke påvirke kommunens behov for bemanning. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet JA 
Eldrerådet JA 
Rådet for funksjonshemmede JA 
Andre råd eller utvalg  
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Vurdering/alternative løsninger 
Ved å vedta en veteranplan vil kommunen  

 anerkjenne, ivareta og følge opp veteranene og deres familie både før, under og etter 
internasjonal tjeneste for Norge. 

 gjøre det enklere for kommunene å utfylle sin rolle som primær tjenesteleverandør for 
veteraners behov i lokalsamfunnet. 

 skape økt samhandling innad i kommunen, slik at veteranene og deres familier blir møtt med 
gjennomgående kompetanse og forståelse. 

 Ha et opplysnings- og informasjonsdokument både for veteraner, kommunene og 
lokalsamfunnet. 

 
Forslaget til plan vil medføre en kostnad på mellom 9000 – 12 000 kroner. Dette er i forslag til vedtak 
foreslått finansiert innenfor budsjettområde 6.0 politiske organer.  Alternativt kan kostnaden vedtas 
løst innenfor et annet budsjettområde.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Planen skal gjøres kjent for de tjenester som er omtalt i planen, samt legges ut på kommunens 
hjemmeside. Planen sendes også til forsvaret og veteranorganisasjonene slik at de kan gjøre den 
tilgjengelig i sine kanaler. Planen lanseres på kommunenes felles markering 8. mai 2019.   
 

 
Dato: 22. januar 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Veteranplan 

(00000004)
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