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MØTEINNKALLING   
 

Eldrerådet  
 
Dato: 18.03.2019 09:00  
Sted: Gran rådhus  
Arkivsak: 19/00024  
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 
 Reglement for eldrerådet – arbeidet med revidering 

 Nytt medlem til eldrerådet – sak til kommunestyret. Hilde Tangen har fått fritak 

 Politiske godtgjørelser via Visma Expense 
 
 

SAKSLISTE  

7/19 19/00113-8 
Høringsuttalelse om forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd 
for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 

 

8/19 19/00187-1 Oppstart av planprosess for kulturområdet  

    

 
 
Jaren, 8. mars 2019 
 
 
 
Kjersti Høibø Tysland 
Utvalgssekretær 
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7/19 Høringsuttalelse om forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd 
for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 
 
Arkivsak-dok.  19/00113-8 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Kjersti Høibø Tysland 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet 18.03.2019 7/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Eldrerådet i Gran kommune sender inn høringsuttalelse vedrørende forslag til forskrift om 
kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for 
ungdom.  
Eldrerådet i Gran støtter Pensjonistforbundets uttalelse og stiller seg bak den.  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Pensjonistforbundets høringsuttalelse om forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for 
ungdom 
Argumenter til høringssvar om forskrift til kommuneloven § 5-12(«eldrerådsloven») 

Ja 
 
 
Ja 

 
 

Oppsummering 
Gran kommune har mottatt høringsnotat med forslag til forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. Saken var 
oppe til orientering i eldrerådet 04.02.2019. Eldrerådet bestemte da at de vil se til 
Pensjonistforbundets høringsuttalelse og vurdere å støtte den. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune mottok på slutten av 2018 «Høringsnotat med forslag til forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom», høringsfrist 
er 01.04.2019. Denne ble sendt til eldrerådets medlemmer og var oppe til orientering i 
eldrerådsmøtet 04.02.2019. Det ble da bestemt at eldrerådet vil se til Pensjonistforbundets 
høringsuttalelse og vurdere å støtte den. Kommunen mottok Pensjonistforbundets høringsuttalelse 
23.02.2019.  
Pensjonistforbundet har merknader til forskriftens ulike paragrafer og ønsker en tydeliggjøring av 
eldrerådenes rettigheter og styrking av eldrerådenes innflytelse og arbeidsvilkår. 
Pensjonistforbundet ønsker primært endring i forskriften, sekundært at veilederen blir omfattende 
og tydelig, med klare føringer og eksempler på hva rådet skal arbeide med, hvilke rettigheter de har 
til opplæring, sekretærhjelp og tidlig involvering, og at det er ønskelig at kommunestyrer og 
fylkesting delegerer vedtakskompetanse til eldrerådene og gir dem tale-, møte- og forslagsrett. 

  
Konsekvenser 
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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 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Pensjonistforbundet har merknader til forskriftens ulike paragrafer og ønsker en tydeliggjøring av 
eldrerådenes rettigheter og styrking av eldrerådenes innflytelse og arbeidsvilkår. Eldrerådet kan 
skrive en selvstendig høringsuttalelse og eventuelt benytte seg av momenter Pensjonistforbundet 
har utarbeidet. 
Eldrerådet i Gran kommune har tidligere vurdert å støtte Pensjonistforbundets uttalelse. 
Pensjonistforbundet påpeker momenter eldrerådet i Gran mener er viktig for rådets funksjon som et 
rådgivende organ og dets rett til å komme med uttalelse i alle saker som gjelder levekårene for eldre.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ikke relvant 
 

 
Dato: 6. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

PF_høringssvar_fors

krift_eldreråd_22_feb_2019
 



 4  

argumenter_forskrif

t_eldreråd
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8/19 Oppstart av planprosess for kulturområdet 
 
Arkivsak-dok.  19/00187-1 
Arkivkode.  144  
Saksbehandler  Camilla Jarlsby 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Gran ungdomsråd   

Eldrerådet 18.03.2019 8/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

  

Planutvalget 20.03.2019 11/19 

Kommunestyret 03.04.2019 20/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar oppstart av planprosess for kulturområdet, med de forslag til rammer for det 
videre arbeidet som fremkommer av saksfremlegget, herunder type plan, omfang, tidsplan, 
brukermedvirkning, rådsbehandling og organisering.   
 
Kommunestyret vedtar at det pågående arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk innlemmes i 
planprosessen for kulturområdet. Tidligere vedtak i sak 52/18 oppheves som følge av dette.  
 
Kommunestyret opprettholder vedtak i sak 56/18 vedr. den videre utviklingen av Granavollen. 
Resultatet av dette arbeidet innlemmes i planprosess for kulturområdet når kommunestyret har tatt 
stilling til styringsgruppens forslag til prioriterte tiltak.  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
Innspill til planprosess for Gran kommune innenfor kulturområdet   JA 
Gjeldende kommunedelplan Kultur 2006-2017      JA 
Gjeldende plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2012-2023, sak 66/16  JA 
Vedtak oppstart av arbeid med frivilligpolitikk for Gran kommune, sak 52/18  JA 
Vedtak oppstart av arbeid vedr videre utvikling av Granavollen, sak 56/18  NEI 
Temaplan natur- og kulturarv i Gran kommune, sak 45/17    NEI 
Vedtak virksomhetsplan for Hadeland kulturskole, sak 110/11    NEI 
Vedtak oppstart rammeplanarbeid Hadeland kulturskole , sak 8/17   NEI 
 

Oppsummering 
Rådmannen foreslår at en starter opp et arbeid med å utarbeide en ny kommunedelplan for hele 
kulturområdet. Denne vil erstatte kommunedelplan for kultur som ble utarbeidet i 2006-2007. 
Kulturplanen suppleres med temaplaner og egne saksfremlegg der det er hensiktsmessig.  Føringer 
og prioriteringer i ny kommunedelplan kultur vil danne grunnlag for innspill til budsjett- og 
økonomiplan det enkelte år.  
 
Det foreslås videre at arbeidet med frivilligpolitikk innlemmes i arbeidet med å lage en ny 
kommunedelplan for hele kulturområdet og at konklusjoner fra det pågående arbeidet med 
Granavollen tas inn i ny kommunedelplan kultur. Gjeldende plan for idrett, fysisk aktivitet og 



 6  

frivillighet (2012-2023) innlemmes i ny kommunedelplan for kultur på hensiktsmessig måte, gitt 
krav til årlig behandling og prioritering av spillemiddelsøknader.   Arbeidet med en rammeplan for 
Hadeland Kulturskole videreføres og konklusjonene fra arbeidet innlemmes i kommunedelplan for 
kultur der det er hensiktsmessig.   
 

Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Det er behov for revisjon av gjeldende kommunedelplan for kultur (2006-2017) og få politiske 
føringer og avklaringer av fremtidige satsningsområder innenfor kulturområdet, gitt reduserte 
rammebetingelser og økende utviklings- og investeringsbehov. 
 
Gjeldende kommunedelplan for kultur (2006-2017) ble påbegynt i 2003 og ble vedtatt i 2006. Den er 
ikke revidert siden. Mange av visjonene, målene og tiltakene er fortsatt aktuelle, mens andre bør 
revideres, utgå eller erstattes. Virksomhetene og tjenestene som ligger under Kulturkontoret 
(«Kultur») har et vidt og ofte ikke målbart resultatkrav, og har i liten utstrekning lovpålagte krav som 
styrer tjenesteinnholdet, tjenestenivået eller kvaliteten i tjenesteproduksjonen. Kommunes behov 
for omstilling har rammet kultursektoren og gitt reduserte rammer for drift av kommunens egne 
tilbud. Det har også gitt seg utslag i redusert støtte til lag og foreninger til deres helt avgjørende 
innsats og bidrag til å skape aktivitet og gode tilbud til våre innbyggere.  
 
I sum innebærer dette at kommunens innbyggere opplever et kulturtilbud i endring. Noen vil mene 
at kulturtilbudet forringes i omfang og kvalitet som følte av omstillingsarbeidet. Færre midler til 
disposisjon stiller uansett større krav til tydelige prioriteringer i tiden fremover. En kommunal plan 
for hele kulturområdet vil gi nødvendige politiske føringer og avklaringer i det videre arbeidet 
innenfor kultur. 
 
Det er allerede igangsatt egne styringsgrupper og tilhørende referansegruppe/arbeidsgrupper for 
frivillighetspolitikk, Granavollen og et rammeplanarbeid for kulturskolen – alle med politisk 
representasjon. Styringsgruppa for frivilligpolitikk foreslås videreført som styringsgruppe for arbeidet 
med en kommunedelplan for kultur, mens den tilhørende arbeidsgruppen foreslås innlemmet i 
arbeidet sammen med andre relevante referansegrupper der det er hensiktsmessig.  
 
Aktuelle temaer som aktualiserer behovet for en ny kulturplan, og som bør drøftes i planarbeidet, er: 

 Omstilling – prioritering av oppgaver med reduserte rammer/ressurser 

 Frivilligpolitikk 

 Ungdom og fritid  

 Arenautvikling, bl.a kultursalen, Granvang, Huset i Brandbu 

 Idrett og fysisk aktivitet – folkehelse 

 Kulturskolen 

 Kulturarv og kunst 

 Kulturnæringer 

 Bibliotekene 
 
Listen er ikke endelig eller uttømmende. Det er utarbeidet et notat som foreløpig drøfter en del av 
disse problemstillingene. 
 
Det er laget et vedlegg 1 Planprogram som viser hvilke tema man ønsker å drøfte og behandle i 
planarbeidet. Dette vedlegget sendes på høring som en del av planprosessen. 
 

Fremdriftsplan 
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Aktivitet/Formål Tidspunkt/Frist  
Møte i oppnevnt styringsgruppe Uke 15 – 16 2019 

Høring av planprogram Uke 15-22 2019 

Informasjonsmøte/oppstartsmøte med frivillighet og andre aktører 
Velge arbeidsgruppe(r) 

Uke 17-18 2019 

Arbeid internt med innspill fra tidligere kartlegging av frivillighetssektoren  
og innspill fra informasjonsmøter/arbeidsgruppenes arbeid 

T.o.m. uke 36 2019 

Temamøter for prioriterte saker Uke 37 – 52 2019 

Første politiske behandlingsrunde (Rådene, PU, FSK, KST) Februar 2020 

Høring  Mars – april 2020 

Intern behandling av innspill fra høringen (inkl. styringsgruppe, 
arbeidsgrupper) 

Mai – juni 2020 

Sluttbehandling politisk (Rådene, PU, FSK, KST) Høsten 2020 

 
 
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Det foreslås å gjennomføre planarbeidet som en kommunedelplan jf. plan- og bygningsloven PBL § 
11.1 og reglene om behandlingsmåten i §§ 11-12 til 11-15. 
 
Forholdet til gjeldende lover og forskrifter vil bli vurdert i planarbeidet, herunder men ikke begrenset 
til bestemmelser knyttet til støttekontaktordningen, bibliotekvirksomhet og kulturskolevirksomhet. 
 
Eksisterende planer 
Forholdet til eksisterende planer og pågående planarbeid innenfor kulturområdet vil bli vurdert, 
herunder kommuneplanens samfunnsdel, budsjett- og økonomiplan (2019-2022), gjeldende 
kommunedelplan for kultur (2006-2017), plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv(2012-2023), 
vedtatt temaplan natur- og kulturarv i Gran kommune (sak 45/17), vedtatt virksomhetsplan for 
kulturskolen (110/11) og resultatet av det igangsatte arbeidet med implementering av 
kulturskolerådets rammeplan for kulturskolen, når det foreligger (8/17).  
 
Gjeldende vedtak 
Vedtak i sak 52/18 oppheves. Det videre arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk innlemmes i 
arbeidet med en kommunedelplan for hele kulturområdet. Vedtak i sak 56/18 vedr videre utvikling 
av Granavollen  og rammeplanarbeidet for kulturskolen videreføres, og resultatet av arbeidet 
inkorporeres i planarbeidet for hele kulturområdet så langt det er relevant.   
 
Økonomi 
Det er ingen store økonomiske konsekvenser av å sette i gang et planarbeid, men arbeidet vil kreve 
prioritert bruk av interne ressurser. Endringer i driftsbudsjett eller investeringsprosjekter som 
kommer som en konsekvens av planprosessen, vil bli utredet og vurdert i planarbeidet, eller i egne 
temaplaner eller saksfremlegg.   
 
Bemanning 
Eksisterende bemanning benyttes i planarbeidet.  Dersom det opprettes utvalg, råd, styringsgrupper 
e.a. som skal avlønnes, forutsettes det løst med midler utenfor Kulturs nåværende ramme. 
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Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Ja 
Eldrerådet Ja 
Rådet for funksjonshemmede Ja 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
Utvalg og råd involveres i arbeidet når planprosessen starter opp.  Samtlige råd er aktuelle, i tillegg til 
planutvalget, formannskapet og kommunestyret. I tillegg til behandling i rådene, er det ønskelig med 
medvirkning fra idrettsråd, musikkråd, frivillighet og andre relevante aktører innenfor deres 
respektive interesseområder.  Nåværende arbeidsgruppe knyttet til arbeidet med utarbeidelse av en 
frivilligpolitikk for Gran kommune har representasjon fra Frivilligsentralene i Gran, Idrettsrådet, 
Musikkrådet samt allmennkulturen/barn og unge. Det vil være aktuelt å trekke inn andre 
representanter for kulturlivet på særskilte temaer, som for eksempel det profesjonelle kulturlivet og 
kulturnæringen i tilknytning til arenautvikling.  
 

Vurdering/alternative løsninger 
Kommunestyret kan velge å sette i gang et planarbeid eller la det være.  
 
Dagens kommunedelplan for kultur er gammel og det har vært stor debatt knyttet til ulike områder 
innenfor kultur sitt saksfelt. Det er også igangsatt ulike prosjekter/planarbeider uten at en har sett på 
helheten i utfordringene for kultursektoren i kommunen. Dette taler for å sette i gang et mer 
helhetlig planarbeid for kultursektoren i kommunen.  
 
Arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk blir noe forsinket i forhold til vedtatt plan dersom 
kommunestyret vedtar oppstart av planprosess for kulturområdet, og derved innlemmelse av 
arbeidet med frivilligpolitikk i dette arbeidet.  
 
Dersom kommunestyret vedtar at det ikke skal startes opp en planprosess for kulturområdet, vil 
gjeldende kommunedelplan for kultur (2006-2017) fortsatt gjelde så langt den fortsatt er relevant.  
Det samme gjelder øvrige planer og planarbeid, som da videreføres i sin nåværende form. Mål og 
tiltak knyttet til kultursektoren vil så langt det lar seg gjøre reflekteres i budsjett- og økonomiplan og 
for øvrig henvises til politiske saksfremlegg i enkeltsaker.   
 
Rådmannen mener at kommunen bør sette i gang med et helhetlig planarbeid nå, selv om det skulle 
føre til noe utsettelse av arbeidet med en egen frivilligpolitikk for Gran kommune.  Det vil uansett 
være bedre for kommunen om en ser dette arbeidet i en større sammenheng enn at man drøfter 
enkeltsaker. Hvordan arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk for Lunner kommune skal 
videreføres, er avklart administrativt med Lunner kommune. 
 
På denne bakgrunn anbefaler rådmannen at kommunestyret vedtar at en skal iverksette et arbeid 
med utarbeiding av en kommunedelplan for hele kulturområdet, og at arbeidet med en 
frivillighetspolitikk for Gran kommune innlemmes i dette arbeidet.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Gran kommunes nettsider, kulturs nettsider/facebook sider knyttet til de enkelte tjenestene 
Informasjon til ansatte innenfor kultur 
Informasjon til ungdomsråd, eldreråd og råd for funksjonshemmede 
Informasjon til lag og foreninger og andre relevante aktører innenfor kultursektoren i kommunen. 
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Dato: 1. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 

Vedlegg til sak 

Vedtak KST, 

14062018, Sak 52/18, Gran kommunes Frivillighetspolitikk
 

Kommunedelplan+f

or+kultur
 

Kommunedelplan+f

or+idrett+og+fysisk+aktivitet+2012-2023.
 

19_00187-1 

Vedlegg 1 sak 19-00187-1 planprogram
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