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Politisk referansegruppe for investeringsprosjekt 690 
v/ prosjektsjef Gaute Øvrebotten 

 
 
Tema/orienteringer 
 Økonomirapportering/budsjett v/ rådmann Lars Ole Saugnes og kommunalsjef stab og støtte 

Morten Gausen 
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20/19 Revisjon av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gran kommune. 
Utleggelse til offentlig ettersyn. 
 
Arkivsak-dok.  19/00658-1 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Trygve Rognstad 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 06.06.2019 20/19 

Kommunestyret 20.06.2019 59/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar å legge forslag til endret forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gran 
kommune, ut til offentlig ettersyn. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Gjeldende forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gran kommune Ja 
Forslag til ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gran kommune Ja 
 
 

Oppsummering 
Kommunens sanitærreglement og forskrift om vann- og avløpsgebyrer bør oppdateres i henhold til 
nye sentrale retningslinjer og nytt lovverk.  
Denne saken handler om forslag til revidert forskrift. Forslag til forskrift må legges ut til offentlig 
ettersyn før vedtak.   

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunens sanitærreglement og lokale forskrift om vann- og avløpsgebyrer ble sist revidert i 2006. 
 
Siden 2006 har KS utarbeidet nye standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Det gjelder både de 
administrative bestemmelsene og de tekniske bestemmelsene. De nye vilkårene tar blant annet 
høyde for rettsavgjørelser siden forrige utgave. 
 
Kommunens lokale forskrift er hjemlet i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter fra 1975. Den 
loven er senere erstattet av lov om kommunale vass- og avløpsanlegg fra 2012. 
 
Forskriften bestemmer ikke gebyrenes størrelse, men fastsetter hva det skal betales for og hvordan 
gebyrene regnes ut og kreves inn. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 
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Forurensningsforskriften 
Forvaltningsloven 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyresak 0040/04 og 0073/06  
 
Økonomi 
Gebyrer i henhold til forskriften inngår i selvkostberegningen for vann og avløp. Det berører således 
ikke kommuneøkonomien direkte. Gebyrenes størrelse fastsettes i egne gebyrvedtak i forbindelse 
med budsjettbehandlingen. 
 
Bemanning 
Ikke relevant 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Ved revidering av kommunens forskrift er det hentet materiale fra Norsk Vanns veileder for 
utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp, samt eksempler fra andre kommuner. 
 
Forslag til revidert forskrift er oppdelt i 3 kapitler:  

I. Generelle bestemmelse  
II. Vann- og avløpsgebyr  

III. Avsluttende bestemmelser 
 
Mye av innholdet i det nye forslaget er en videreføring av gjeldende forskrift, redigert på en ny måte. 
Det er imidlertid noen forslag til endringer. De mest vesentlige er følgende: 

 Engangsgebyr for tilknytning av nye boliger/fritidsboliger (tilknytningsavgift) foreslås betalt 
kun etter antall boenheter. Dette er en endring fra gjeldende forskrift, men i tråd med 
dagens praksis nedfelt gjennom gebyrregulativet. Alle regler knyttet til arealberegning av 
boliger er derfor fjernet. 

 Tilknytningsgebyret for øvrig bebyggelse er foreslått begrenset oppad tilsvarende gebyret for 
et areal på 3500 m2. Dette er foreslått for at store bygg ikke skal få urimelige høye 
tilknytningsavgifter. Med dagens satser gir det et maksimalt gebyr i gjennomsnittlig størrelse 
av det andre kommuner i området tar. Det er store forskjeller mellom kommunene og det er 
vanskelig å sammenligne fordi de forskjellige kommunene har ulike måter å fordele sine 
kostnader på. 

 Det foreslås å innføre krav om vannmåler ved alle nye tilknytninger. Økt bruk av vannmålere 
vil gi mer rettferdig fordeling av kostnadene og bedre kontroll med forbruk kontra lekkasjer. I 
gjeldende forskrift er det ikke krav om vannmålere i boliger. Ny forskrift vil ikke få 
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tilbakevirkende kraft, slik at tidligere påkoblede boliger ikke får slikt krav før kommunestyret 
eventuelt vedtar å innføre vannmålere for alle. 

 
Krav om tilknytningsgebyr er nedfelt i forurensningsforskriften. Gebyret skal ikke knyttes til noen 
bestemt del av kostnadene, men intensjonen med tilknytningsgebyret er at dette skal dekke en 
forholdsmessig del av kommunens samlede kostnader med vannforsyning og avløp.  
Rådmannen tenker at tilknytningsgebyret bl.a. kan ses som en ny abonnents kostnad ved å «kjøpe 
seg inn» på anlegg som andre gjennom tiden har bekostet.  
 
Rådmannen mener at ideelt sett burde alle abonnenter med offentlig vann ha vannmåler. Det vil gi 
den mest rettferdige fordelingen av kostnadene med produksjon og levering av vann. Det vil også gi 
kommunen betydelig bedre innsikt i hva som er reelt forbruk og hvor mye som forsvinner på vei til 
abonnenten i form av lekkasjer. Slik det er i dag er det ikke mulig å fastslå hvor stor del av vannet 
som forsvinner på vei til abonnentene. Vi regner med at det utgjør ca. 40 %, men tallet er svært 
usikkert.  
Ved innføring av vannmålere hos alle abonnentene vil det bli enklere å finne områder hvor det 
sendes vesentlig mer vann inn i området, enn det som forbrukes hos abonnentene. 
 
Erfaringer fra andre kommuner viser at vannforbruket kan bli betydelig redusert ved innføring av 
vannmålere for alle. I Moss kommune ble vannforbruket redusert med 30 %. Lavere totalt forbruk av 
vann må være en målsetning. Vannkilden ved Grøa har ikke ubegrenset kapasitet. Rensing og 
fordeling av vann er energikrevende og fordrer bruk av kjemikalier. Lavere produksjonskostnader vil 
også komme abonnentene til gode. 
Rådmannen foreslår derfor at det heretter skal installeres vannmåler ved alle nye tilknytninger til 
offentlig vann. 
 
Norsk Vann har i sin veiledning i utarbeidelse av kommunale forskrifter og vann- og avløpsgebyr, 
påpekt at det rundt i Norge oppleves en del klager knyttet til høyt vannforbruk i forbindelse med 
lekkasjer. En liten lekkasje over lang tid kan medføre et høyt vannforbruk. 
De påpeker at det strengt juridisk er abonnentens ansvar og at abonnenten bør betale for dette. 
Videre at gebyrforskriften ikke bør ha generelle regler for prisavslag ved slike hendelser. 
Norsk Vann mener at hvert enkelt tilfelle bør vurderes særskilt. Det viktigste kriteriet er om 
abonnenten burde vært klar over lekkasjen og kunne gjort tiltak på et tidlig tidspunkt. 
 
Dagens praksis i Gran kommune ved slike saker er basert på en avgjørelse i Klagenemda tilbake i 
2005. Vedtaket satte en grense på kostnaden som følge av en lekkasje, tilsvarende forbruksavgiften 
for 3000 m3 vann. Det blir et forholdsvis høyt beløp for en eier av en bolig.  
I forbindelse med en lekkasje i en bolig i 2018, behandlet Klagenemda en sak våren 2019. I saken var 
vannforbruket knyttet til lekkasjen, beregnet til kun ca. 300 m3. Klagenemda fulgte rådmannens 
innstilling og avviste klagen. Rådmannen hadde videre foreslått at Klagenemda oppfordret 
Kommunestyret til å fastsette en retningslinje som tilsa at boligeiere ikke skulle betale mer tilknyttet 
en lekkasje, enn avgiften for 1000 m3. Klagenemda vedtok å be Kommunestyret behandle spørsmålet 
i forbindelse med forslag til ny forskrift.  
  
Rådmannen mener med bakgrunn i Norsk vann sin anbefaling, at det ikke bør innarbeides regler for 
prisavslag i forskriften, men heller overlate til Klagenemda å vurdere dette fra sak til sak. Det vil etter 
hvert oppstå presedens i hvordan ulike saker behandles og utfallet av dem.  
Rådmannen ønsker derfor å komme tilbake med forslag til retningslinjer for behandling av søknader 
om prisavslag, i forbindelse med behandlingen av forskriften etter offentlig ettersyn. 
 
Rådmannen mener det er viktig at kommunes forskrifter er oppdatert i forhold til gjeldende lovverk 
og retningslinjer innenfor sitt fagområde. 
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Rådmannen anbefaler at forskriften legges ut på offentlig høring.  
 
Kommunestyret kan foreslå at alle abonnenter på vann skal avregnes etter målt forbruk (ha 
vannmåler). Det kan også foreslås et annet tak for tilknytningsavgift enn den rådmannen har foreslått 
(kan ikke settes til 0 fordi det er krav i lovverket om at det skal betales en tilknytningsavgift). 
Dersom kommunestyret har ønsker om andre vesentlige endringer i forhold til det framlagte, 
anbefaler rådmannen at forslaget sendes tilbake til administrasjonen for utredning av endringene. 
Dette for å få en vurdering i forhold til lovverket på området før utleggelse til offentlig høring. 
 
Etter høringen vil saken bli framlagt for kommunestyret til vedtak, sammen med reviderte 
sanitærreglement (administrative og tekniske bestemmelser) basert på KS sine standard 
abonnementsvilkår 2017.  
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Forslag til ny forskrift offentliggjøres på kommunens nettsider, med henvisningsannonse i Hadeland. 
 

 
Dato: 21. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Forskrift om vann- og 

avløpsgebyr Gran kommune 2006 

Forslag til Forskrift 

om vann- og avløpsgebyr 190520 
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21/19 Tillegg til prisregulativet for helse og omsorgstjenester 2019 
 
Arkivsak-dok.  18/01894-52 
Arkivkode.  150  
Saksbehandler  Fredd Johnsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet 03.06.2019 14/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

  

Formannskapet 06.06.2019 21/19 

Kommunestyret 20.06.2019 60/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret i Gran vedtar følgende tillegg til prisregulativet for helse og omsorgstjenester 2019: 

1. Egenandel for transport til og fra dagsenter: kr 25,- hver vei. Egenandelen faktureres av 
kommunen i etterkant. 

2. På prisregulativet føyes det til et nytt punkt: «Videresalg av utstyr og forbruksmateriell for 
pleie og omsorg til innkjøpspris inklusiv mva.» 

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Prisregulativ for helse og omsorgstjenester 2019 Ja 
Forslag revidert prisregulativ for Helse og omsorgstjenester 2019   Ja 
Møtereferat vedrørende oppsigelse av avtale       Ja 
 

Oppsummering 
Fylkeskommunen har sagt opp avtalen om servicerutetilbudet de hadde med Gran kommune. 
Egenandelen brukerne har betalt for servicebussen til og fra dagsenter, må eventuelt kreves inn på 
en annen måte. 
 
Kommunens prisregulativ bør inneholde et eget punkt om at kommunen kan videreselge utstyr til 
innkjøpspris uten at utstyret er spesifisert på prisregulativet som er vedtatt av kommunestyret. Med 
dette menes at kommunen bør kunne videreselge til innkjøpspris utstyr og forbruksmateriell til bruk 
for pleie og omsorg som brukerne ikke er i stand til å kjøpe selv på apotek e.l.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Egenandel for transport til og fra dagsenter 
Fylkeskommunen sa tidligere i år opp avtalen om servicerutetilbud som de hadde med Gran 
kommune. Avtalen innebar bl.a. at fylkeskommunen besørget transport av brukere til og fra 
dagsentrene i kommunen. Denne avtalen har kommunen hatt med fylkeskommunen i svært mange 
år.  
 
Ordningen var bl.a. slik at fylkeskommunen etterskuddsfakturerte brukerne av ordningen for en 
egenandel basert på avstanden mellom hjem og dagsenter. Egenandelen skal ha vært på mellom kr 
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17,- og kr 31,- pr tur basert på avstanden brukerne ble fraktet. Fastsetting av egenandel, samt 
fakturering og innkreving ble i sin helhet gjort av fylkeskommunen. Egenandelen brukerne betalte 
gikk til fradrag på den avregningen kommunen mottok fra fylkeskommunen. 
 
Fylkeskommunen sa opp avtalen om serviceruter med virkning fra uke 9. Dette innebar at 
kommunen selv måtte forestå transporten fra og med vinterferieuka i 2019. Foreløpig er dette løst 
på 2 måter: 

 Dagsentrene for eldre: kommunen bestiller transport med taxi til og fra dagsentrene.  

 Hjertebo: Tilrettelagte tjenester har leaset en egen bil som benyttes til formålet. 
 
Siden det er fylket som har krevd inn egenandelen fra brukerne for transport, har kommunen ikke 
hatt noen pris i prisregulativet for dette. Med tanke på den brukergruppa det her er snakk om, 
mener kommunen det er mest hensiktsmessig om egenandelen for transporten fremdeles faktureres 
i etterkant.  
 
Gran kommune anser det uhensiktsmessig å videreføre ordningen med forskjellige satser på 
egenandelen for transport på bakgrunn av avstand mellom bopel og dagsenter. Dette fordi det vil 
kreve administrative ressurser som vi heller ønsker å bruke på å gi et så godt tilbud som mulig på 
dagsentrene. 
 
Videresalg av utstyr og forbruksmateriell for pleie og omsorg til innkjøpspris inklusiv mva 
Bakgrunnen for denne saken er at kommunen har kjøpt inn noen strømpepåtrekkere som vi ønsker å 
videreselge til innkjøpspris. Dette er en type produkt som vil gjøre noen av våre brukere mere 
selvhjulpne i hverdagen.  Den brukergruppen dette er aktuelt for er ikke alltid i stand til selv å reise 
på apotek e.l.  
 
Kommunen har allerede 2 andre produkter på prislista som vi videreselger til innkjøpspris – krykker 
og ispigger. Prisen på krykker økte fra kr 216,- på prislista for 2018 til kr 340,- på prislista for 2019. 
Kommunen anser det uhensiktsmessig at vi må vente på at prislista blir vedtatt før vi kan endre våre 
utsalgspriser på utstyr som vi videreselger. Vi ønsker derfor at priser på varer som vi videreselger ikke 
lenger står på den prislista som kommunestyret vedtar. På denne måten blir det enklere for 
kommunen å endre utsalgsprisen fortløpende ved endringer i innkjøpspris. 
 
 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Dagsenter samt distribusjon/videresalg av helsemateriell er ikke lovpålagte tjenester.  
Gran kommune forholder seg til prinsippet at vi ikke tar mer i betaling enn det koster oss å yte 
tjenestene. 
 
 
Eksisterende planer 
Ikke aktuelt. 
 
Gjeldende vedtak 
Budsjett og økonomiplan 2019-2022. 
 
Økonomi 
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Egenandel for transport til og fra dagsenter  
Den skyssordningen som fylket nå har sagt opp, antas å ha vært økonomisk gunstig for Gran 
kommune. Når kommunen nå har måttet finne andre løsninger for å erstatte tjenestene som vi 
tidligere kjøpte av fylket, antas det at utgiftene til transport vil øke vesentlig. Hvor mye utgiftene vil 
øke har vi ikke oversikt over enda. Vi vet heller hvordan en rammeavtale som vi skal inngå om kjøp av 
transporttjenester vil slå ut økonomisk. 
 
Et anslag på hvor mye kommunen kan forventes å få inn egenandel fra transport: 
Ifølge kommunens fagsystem for pleie og omsorg, har 41 brukere vedtak om arbeidstrening på 
Hjertebo. Disse har til sammen vedtak om 136 besøk på Hjertebo i løpet av uken. Vi vet at ikke alle 
brukerne kommer hver dag og ikke alle er avhengige av den oppsatte transporten. Vi har derfor 
regnet med at 100 brukere benytter transport pr uke og at de gjør det i 46 uker per år. Dette gir 
følgende forventede inntekt på årsbasis når egenandelen for transport er på kr 25,- hver vei: Kr 
230 000,-.  
 
Når det gjelder dagsentrene for eldre anslås inntekten fra egenandelen til kr 270 000 på årsbasis. 
 
Egenandelen for transport ble tidligere krevd inn av fylkeskommunen og ble trukket ifra på den 
avregningen vi fikk fra dem. 
 
Videresalg av utstyr og forbruksmateriell for pleie og omsorg til innkjøpspris 
Dette antas å ikke ha noen økonomiske konsekvenser. Omfanget av videresalg ansees å være 
minimalt. 
 
 
Bemanning 
Ikke aktuelt. 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Gran kommune kan la være å kreve egenandel for transport av brukere til og fra dagsenter. 
Kommunens kostnad til transporten til og fra dagsentrene forventes da å bli anslagsvis kr 500 000 
høyere på årsbasis isolert sett. Denne merkostnaden vil komme i tillegg til den forventede økningen i 
transportkostnader som følge av at kommunen ikke lenger får kjøpe transporttjenester av 
fylkeskommunen. 
 
Gran kommune kan alternativt pålegge de som transporterer brukerne å kreve inn egenandelen 
direkte i forbindelse med transportoppdraget. Som nevnt transporteres brukerne som skal på 
dagsenter for eldre med taxi, mens brukerne som skal på Hjertebo transporteres av kommunens 
egne ansatte i en leaset bil. Taxiselskapet vi benytter kan pålegges å kreve inn egenandelen fra 
brukerne direkte i taxien på tur til og fra dagsenteret. Egenandelen vil da i tilfelle komme til fradrag 
på fakturaen kommunen får tilsendt fra taxiselskapet. En slik løsning fordrer at brukerne husker å ta 
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med kontanter eller bankkort når de skal transporteres. Kommunen ser på dette som en 
uhensiktsmessig løsning, bl.a. fordi det antas at en slik løsning vil forsinke transporten.  
 
Egenandel for transport kan settes høyere eller lavere enn de kr 25,- som er foreslått her. Kommunen 
kan også videreføre ordningen med at egenandelen den enkelte må betale fastsettes etter avstanden 
mellom hjem og dagsenter.  
 
Kommunen kan la helt være å videreselge utstyr og forbruksmateriell for pleie og omsorg. Brukerne 
må i tilfelle skaffe seg utstyret på annen måte.  
   
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Prislista som er tilgjengelig på kommunens nettside samt i kommunetorget oppdateres i henhold til 
kommunestyrets vedtak. 
 

 
Dato: 22. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Gjeldende 

prisregulativ for Helse og omsorg 

Revidert prisregulativ 

for helse og omsorg 2019 

Møtereferat 

vedørende Serviceruter Gran kommune 
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22/19 Tidsplan budsjettprosess 2020-2023. 
 
Arkivsak-dok.  19/00876-1 
Arkivkode.  150  
Saksbehandler  Marianne Olsson 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 06.06.2019 22/19 

Eldrerådet 03.06.2019 17/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Formannskapet vedtar framdriftsplan for budsjett og økonomiplan 2020-2023. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Framdriftsplan for budsjett og økonomiplan 2020-2023.     Ja 
 
 

Oppsummering 
Rådmannen legger fram framtidsplan for budsjett og økonomiplan 2020-2023 jfr pkt 2.2.1 i 
gjeldende økonomireglement, samt vedtatt politisk møteplan for 2019. 
 
På budsjett og strategidagen den 13. juni presenterer rådmannen, framskrevet budsjett og 
økonomiplan for 2020-2023 hvor kommuneproposisjonen samt vedtak iløpet av året er 
innarbeidet. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Økonomireglement vedtatt i K-sak  59/18, pkt 2.2.1 der det skal utarbeides en oversikt over årets 
budsjettprosess som legges fram til behandling i formannskapet. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven og økonomireglementet. 
 
 
Eksisterende planer 
Budsjett og økonomiplan 2019-2022 
 
 
Gjeldende vedtak 
Budsjett og økonomiplan 2019-2022 
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Økonomi 
Budsjett og økonomiplan 2019-2022 
 
 
Bemanning 
Ingen 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
I følge økonomireglementet skal rådmannen framskrive rammer etter gjeldende vedtak og 
kommuneproposisjonen når denne legges fram mai. Rådmannen vil presentere dette samt 
økonomisk status på Budsjett og strategidag den 13. juni. 
 
Rådmannen har i vedlagte framdriftsplan tilpasset prosessen til økonomireglement og politisk 
møteplan som er vedtatt for 2019. Formannskapet vill få tilgang til rådmannens 
grunnlagsdokumenter til sitt budsjettarbeid den 26. september jfr politisk møteplan. 
 
Siden rådmannens budsjettgrunnlag legges fram før statsbudsjettet kommer i oktober, vil 
konsekvenser av statsbudsjettet og andre endringer som framkommer i den politiske 
budsjettprosessen bli lagt fram i notats form. De politiske grupperingene må ta stilling til om 
endringene skal innarbeides i sine budsjettforslag. 

 
I tillegg vil egne prissaker (utover prisvekst i statsbudsjettet) innarbeides i seinere budsjettforslag. 
 
Rådmannen ser at det er kort tid fra budsjettarbeidsmøte med formannskapet 31.10 til ordførers 
budsjett og saksframlegg skal være ferdig 5.11.  Rådmannen anbefaler at denne fristen forlenges 
med 1 uke, til 12. november. Dette vil gi kortere behandlingstid fram til budsjettinnstillingsmøtet 21. 
november. 
 
Administrasjonsutvalget vil få seg forelagt formannskapets budsjettinnstilling i høringsperioden. 
 
Rådene kan få orientering om rådmannens budsjettforslag i oktober hvis ønskelig, men de må legge 
møteplan sin slik at de kan uttale seg til formannskapets budsjettinnstilling i løpet av 
høringsperioden. 
 
 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen. 
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Dato: 20. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Forslag til 

Fremdriftsplan budsjett 2020-2023 - politisk prosess 
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23/19 Referatsak til formannskapet - Protokoller fra 
vertskommunesamarbeidsmøtet 03.05.2019 
 
Arkivsak-dok.  16/01526-98 
Arkivkode.  026  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 06.06.2019 23/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Formannskapet tar protokollene og de vedlagte innspillene fra vertskommunesamarbeidsmøtet 
03.05.2019, til orientering. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Protokoll Brann og redning, vertskommunesamarbeidsmøtet 03.05.2019,  
med vedlagte innspill  

Ja 

Protokoll Etablererveileder, vertskommunesamarbeidsmøtet 03.05.2019,  
med vedlagte innspill 

Ja 

Protokoll Flyktningtjeneste, vertskommunesamarbeidsmøtet 03.05.2019,  
med vedlagte innspill 

Ja 

Protokoll Innkjøpssamarbeid, vertskommunesamarbeidsmøtet 03.05.2019,  
med vedlagte innspill 

Ja 

Protokoll Kulturkontor, vertskommunesamarbeidsmøtet 03.05.2019,  
med vedlagte innspill 

Ja 

Protokoll Landbrukskontor, vertskommunesamarbeidsmøtet 03.05.2019,  
med vedlagte innspill 

Ja 

Protokoll Legevakt, vertskommunesamarbeidsmøtet 03.05.2019,  
med vedlagte innspill 

Ja 

Protokoll Skatteoppkrever, vertskommunesamarbeidsmøtet 03.05.2019,  
med vedlagte innspill 

Ja 

Protokoll Vannverk, vertskommunesamarbeidsmøtet 03.05.2019,  
med vedlagte innspill 

Ja 

Protokoll Voksenopplæring, vertskommunesamarbeidsmøtet 03.05.2019,  
med vedlagte innspill 

Ja 

Protokoll Opplæringskontor, vertskommunesamarbeidsmøtet 03.05.2019,  
med vedlagte innspill 

Ja 

 
 

Oppsummering 
Protokoller med vedlagte innspill fra vertskommunesamarbeidsmøtet 03.05.2019 legges fram for 
formannskapet som referatsak til møtet 06.06.2019 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
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Rådmannen har etablert ny rapporteringsrutine i samråd med ordfører. Etter hvert vertskommune-
samarbeidsmøte vår og høst, vil formannskapet få fremlagt protokoller og innspill til samarbeidene, 
til orientering i referatsak. 
 
Kommunene på Hadeland har per i dag vertskommunesamarbeid om følgende tjenester: 

 Brann og redning, - der Gran kommune er vertskommune  
og Lunner kommune er samarbeidskommune 

 Etablererveileder, - der Gran kommune er vertskommune  
og Lunner kommune er samarbeidskommune 

 Flyktningtjeneste, - der Lunner kommune er vertskommune  
og Gran kommune er samarbeidskommune 

 Innkjøp, - der Gran kommune er vertskommune  
og Jevnaker kommune og Lunner kommune er samarbeidskommuner 

 Kulturkontor, - der Gran kommune er vertskommune  
og Lunner kommune er samarbeidskommune 

 Landbrukskontor, - der Gran kommune er vertskommune  
og Jevnaker kommune og Lunner kommune er samarbeidskommuner 

 Legevakt, - der Gran kommune er vertskommune  
og Lunner kommune er samarbeidskommune 

 NAV Sosialtjenesten, - der Gran kommune er vertskommune  
og Lunner kommune er samarbeidskommune 

 Skatteoppkrever, - der Lunner kommune er vertskommune  
og Jevnaker kommune og Gran kommune er samarbeidskommuner 

 Vannverk, - der Lunner kommune er vertskommune  
og Gran kommune er samarbeidskommune 

 Voksenopplæring, - der Lunner kommune er vertskommune og Gran kommune er 
samarbeidskommune 

 Opplæringskontor, - der Lunner kommune er vertskommune  
og Jevnaker kommune er samarbeidskommune (legges ved for oversiktens skyld) 

 
 

 
Dato: 22. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll Brann og 

redning 03.05.2019 VKS-møte 1 med vedlegg
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Protokoll 

Etablererveileder 03.05.2019 VKS-møte 1 med vedlegg 

Protokoll Innkjøp 

03.05.2019 VKS-møte 1 med vedlegg 

Protokoll 

Flyktningtjenesten 03.05.2019 VKS-møte 1 med vedlegg 

Protokoll Kulturkontor 

03.05.2019 VKS-møte 1 med vedlegg 

Protokoll Landbruk 

03.05.2019 VKS-møte 1 med vedlegg 

Protokoll Legevakt 

03.05.2019 VKS-møte 1 med vedlegg 

Protokoll NAV 

kommune 03.05.2019 VKS-møte 1 med vedlegg 

Protokoll Vannverk 

03.05.2019 VKS-møte 1 med vedlegg 

Protokoll 

Skatteoppkrever 03.05.2019 VKS-møte 1 med vedlegg
 

Protokoll 

Voksenopplæringen 03.05.2019 VKS-møte 1 med vedlegg
 

Protokoll 

Opplæringskontor 03.05.2019 VKS-møte 1 med vedlegg
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24/19 Forslag til kommunal planstrategi 2019-2023 
 
Arkivsak-dok.  16/01293-21 
Arkivkode.  140  
Saksbehandler  Øyvind Andreas Sørlie 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 05.06.2019 25/19 

Formannskapet 06.06.2019 24/19 

Kommunestyret 20.06.2019 67/19 

Eldrerådet 03.06.2019 16/19 

Gran ungdomsråd   

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

  

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

Forslag til kommunal planstrategi for neste kommunestyreperiode (2019-2023) sendes på høring til 
de statlige og fylkeskommunale fagmyndighetene. I tillegg bekjentgjøres saken slik at innbyggere, lag 
og foreninger kan komme med synspunkter på forslaget. 

 
  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Forslag til kommunal planstrategi, datert 23. mai 2019 Ja 
 
 

Oppsummering 
 

I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 skal kommunestyret minst en gang i hver valgperiode 
og senest et år etter konstituering, utarbeide og vedta en planstrategi. Kommunestyret har 
bestemt at i denne runden skal Gran kommune starte arbeidet med planstrategi før valget, for å 
dra nytte av de erfaringene det sittende kommunestyret har gjennom 4-årsperioden. I det 
foreløpige forslaget er det skissert hvilke hovedutfordringer kommunen står overfor og hvilke 
planarbeider som foreslås prioritert i neste periode. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 

- Kommunal planstrategi 2012-2015, vedtatt i desember 2012 
- Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt i juni 2015 
- Regional plan for Hadeland, vedtatt i februar 2015 
- Kommunal planstrategi 2016-2019, vedtatt i mai 2016 
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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 
 

- Kommunal planstrategi 2012-2015, vedtatt i desember 2012 
- Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt i juni 2015 
- Regional plan for Hadeland, vedtatt i februar 2015 
- Kommunal planstrategi 2016-2019, vedtatt i mai 2016 
 
 
Gjeldende vedtak 
(se ovenfor) 
 
Økonomi 
 

Ingen direkte økonomiske konsekvenser av denne saken. Enkelte av planoppgavene, spesielt 
arealplanoppgavene kan medføre behov for konsulenthjelp. Hvis det ikke er mulig å gjennomføre 
dette innenfor vedtatt budsjett/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 i ulike deler av organisasjonen. De 
planoppgavene som er igangsatt eller foreslått kan bli krevende 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 
 
 



 19  

 

Vurdering/alternative løsninger 
 

Arbeidet med kommunal planstrategi avviker fra andre planprosesser etter plan- og bygningsloven 
ved at det ikke er krav om vanlig høring og offentlig ettersyn, og overordnede myndigheter kan heller 
ikke fremme innsigelse mot planstrategien. Men kommunen skal innhente synspunkter fra de 
overordnede fagmyndighetene og legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt. Rådmannen 
foreslår at et forslag til kommunal planstrategi, basert på de momentene som tas opp i denne saken, 
oversendes de statlige og regionale fagmyndighetene til orientering og eventuelle tilbakemeldinger. I 
tillegg foreslås det at saken bekjentgjøres på kommunens hjemmeside og Facebookside, slik at 
innbyggere, lag og foreninger kan komme med synspunkter på forslaget. Ønskes det ytterligere 
medvirkningstiltak kan det foreslås, men rådmannen mener at disse foreslåtte tiltakene er 
tilstrekkelig.  
 

Utfordringer og trender:  
 

Gran kommunes hovedutfordringer ble omtalt og definert i Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 
av kommunestyret i juni 2015, i Regional plan for Hadeland, vedtatt av fylkestinget i februar 2015 og i 
kommunal planstrategi, vedtatt av kommunestyret i mai 2016. 
  

I tillegg til de hovedutfordringene som det er fokusert på i disse planene vil rådmannen peke på 
følgende aktuelle faktorer og trender som vil påvirke kommunens utvikling i tida framover: 
  

1. Grans plassering i verden:  

 Fylkestilknytning  

 Regionrådet for Hadeland  

 Interkommunalt samarbeid  

2. Befolkningsutvikling:  

 Svak befolkningsvekst de siste årene 

 Boligbygging  

 Næringsutvikling 

 Markedsføring og profilering 

3. Samferdsel: 
 Stor-Oslo Nord 
 Lokalt busstilbud 
 Trafikksikkerhetsarbeid 

4. Kommunale tjenester: 
 Endringer i befolkningen 
 Folkehelseutfordringer 
 Utfordringer i helse- og omsorg og oppvekstsektoren 
 Tjenestestruktur 

5. Klima- og miljø: 
 Oppfølging av statlige mål og egen klima- og energiplan 
 Klimakonsekvenser og klimatilpasning 
 Biologisk mangfold og kulturlandskap 

6. Arealstrategi: 
 Gjennomgang av boligområder i gjeldende arealplaner 
 Arealstrategi/utbyggingsstrategi 

 
De enkelte punktene ovenfor er beskrevet nærmere i forslaget til planstrategi (se vedlegg). 
Rådmannen lagt vekt på at vi bør lage et kortfattet dokument der det viktigste er å beskrive hvilke 
hovedutfordringer administrasjonen ser for seg de kommende årene. Denne vurderingen baserer seg 
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på de erfaringene kommunen har ut ifra utviklingen de siste årene. I tillegg er det skissert et foreløpig 
opplegg for revisjon av viktige planer og utarbeidelse av nye kommunedelplaner. 
 
Det har kommet inn politiske innspill til planstrategien gjennom interpellasjoner og drøftinger i 
kommunestyret og workshop i kommunestyret i april 2019. Det er også foretatt en gjennomgang 
med de ulike fagområdene og lederne i kommunen for å få innspill på kommunens 
hovedutfordringer og hvilke planoppgaver en mener er nødvendig å gjennomføre de nærmeste 
årene. De innspillene som har kommet er kortfattet oppsummert og kommentert her: 
 

 Fylkestilknytning og kommunestruktur: Politisk innspill om at Gran kommune må se på begge 
disse temaene i kommende kommunestyreperiode. Rådmannen mener at fylkestilknytning må 
vurderes, men at kommunestruktur er et spørsmål som primært må avklares politisk. 

 Boligbygging: Innspill fra ulike politisk hold – noen mener det må bygges eneboliger i spredt 
bebyggelse og nye boligfelt i hele bygda, andre mener at det primært bør bygges der noen vil 
bygge og der infrastruktur er på plass, og prioritere ut ifra hvilke aldersgrupper vi vil tiltrekke oss. 
Rådmannen mener at et variert boligtilbud må være et viktig mål, men vil ikke tilrå at det 
planlegges nye store boligfelt langt fra offentlige og private tjeneste- og servicetilbud. 

 Næringsutvikling: Innspill fra politiske hold om at næringsutvikling er noe av det viktigste Gran 
kommune bør satse på. Rådmannen er enig i dette og vil fortsatt prioritere samarbeid med 
næringslivet og nabokommunene om å tilrettelegge for god næringsutvikling. 

 Gran som «Ja-kommune»: Politisk innspill om at kommunen må ha rådgivende saksbehandling og 
at folk skal få hjelp til å få det til hvis det overhodet er mulig. Rådmannen vil vektlegge at 
kommunens planarbeid og saksbehandling skal innebære god service kombinert med faglig og 
juridisk korrekt, rettferdig og forutsigbar saksbehandling. 

 Kommunal tjenestestruktur: Mange ledere i kommunen har pekt på at det å ha mange 
tjenestesteder er krevende både bemanningsmessig og økonomisk. Rådmannen mener at det 
generelt sett er viktig å redusere antall tjenestesteder. 

  
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
 

Foreløpig forslag til kommunal planstrategi bekjentgjøres på kommunens hjemmeside og 
Facebookside, slik at innbyggere, lag og foreninger kan komme med synspunkter på forslaget.  
 

 
Dato: 27. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

KOMMUNAL 

PLANSTRATEGI 2019-2023 - forslag datert 27.05.2019 
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25/19 Liavegen bofellesskap - tiltak 
 
Arkivsak-dok.  17/01266-24 
Arkivkode.  108/70  
Saksbehandler  Gard Olsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 06.06.2019 25/19 

Kommunestyret 20.06.2019 61/19 

Eldrerådet 03.06.2019 18/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

  

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret avvikler dagens bygg for Liavegen bofelleskap.  
2. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette prosess for salg av eiendommen. 
3. Kommunestyret vedtar å igangsette planlegging og utførelse av selvstendig omsorgsbolig 

til 8 beboere med fellesareal og areal til tjenesteapparat (Boligplanens tiltak 027). 
4. Prosjektets økonomiske ramme på 27 mill. kr. innarbeides i budsjett- og økonomiplan. 

Finansieres med investeringstilskudd, momskompensasjon og lån. 
5. Igangsetting av tiltak 027 finansieres med momskompensasjon 2 mill. kr og låneopptak 

for 2019 økes med 8 mill. kr.  
Kontering:   
3230 4420 2650  727                                       10 mill. kr. 
3729 8300 8410  972        2 mill. kr. 
3910 8300 8701  900        8 mill. kr.    

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
1. Befaringsrapport takstmann Ole Sand 31.10.18 
2. Kvalitetssikring av befaringsrapport Plan1 15.11.18 
3. Tilstandsrapport Vigga Bygg 13.11.18 
4. Teknisk vurdering Norconsult 29.4.19 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

 
 

Oppsummering 
Det må avklares hva som skal skje med Liavegen bofelleskap og hvilke tiltak Gran kommune 
eventuelt ønsker å iverksette med bygg og støttemur på eiendommen. 
 
Ut i fra gjeldende boligplan var bolig som skulle erstatte dagens boliger for brukere og tjeneste 
planlagt utført i 2019. I vedtatt økonomiplan er dette prosjektet planlagt utført i 2022 
 
Rådmannen mener det er mer hensiktsmessig å bygge ny bolig tilpasset både behov fra brukere og 
tjenesten, enn å oppgradere eksisterende bolig, og anbefaler derfor at man selger eiendommen og at 
bofellesskapet kan etableres i ny bolig så raskt det er mulig. 

 
Saksutredning 
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Bakgrunn for saken 
Byggene i Liavegen bofelleskap ble oppført i 1990 etter byggetekniske forskrifter fra 1987 og har et 
bruksareal på 361 m2. Den enkelte leilighet har et areal på ca. 60 m2. Liavegen, bygg C ble 
opprinnelig bygget som barnebolig, det var to leiligheter med hver sin stue og soverom. Kjøkken og 
bad er felles for leilighetene. I tillegg var det personal og fellesareal, dette ble etter ganske kort tid 
bygget om til leilighet for en ny bruker. Etter denne endringen ble kjøkkenet tatt i bruk som 
personalrom, fellesarealer og kjøkken for to beboere. 
 
Det har i noen år vært kjent at det har vært bevegelser og setninger i bygg og støttemur i Liavegen 
bofelleskap. Opp igjennom årene har oppståtte sprekker og åpninger blitt tettet og fuget.  Konklusjon 
for noen år siden var at det trolig hadde stilnet noe. I rapport som var grunnlag for kommunestyrets 
behandling av Gran kommunes bygg høsten 2017 fremgår det: «På grunn av setninger og dårlige 
grunnforhold skulle byggene vært kondemnert.» 
 
Våren 2018 kom det sterke bekymringsmeldinger i fra tjenesten ved Liavegen bofelleskap. Sprekker i 
både bygg og mur hadde blitt vesentlig større. Det ble foretatt målinger der en fikk tilgang til 
leiligheter i bofelleskapet. Målingene viste sprekker på opptil 4 cm, vegger ute av lodd og at gulv i 
bygget er ute av vater på inntil 4 cm på 2 m rettholt.  Med bakgrunn i usikkerheten ved byggene ble 
det satt i gang vurderinger rundt midlertidig bolig for beboerne. 
 
Det ble den 21.8.2018 avholdt et møte med beboere/verger/pårørende fra Liavegen bofelleskap. Det 
var et klart ønske om fortsatt å kunne bo i Liavegen, i hvert fall til ny og bedre bolig er etablert. Det 
var derfor et behov for å klarlegge hva som skal til for å sikre byggene permanent eller midlertidig. 
Høsten 2018 ble det i fra tjenesten med hjelp i fra innleid arkitekt startet arbeid med å få på plass, så 
raskt som mulig, et nytt tilbud til beboerne i Liavegen bofelleskap. Dette tiltaket/prosjektet ble 
medtatt i boligplanens tiltaksliste og lagt inn i forslag til budsjett for de neste år. Dette arbeidet ble 
stanset i desember 2018 etter at vedtatt budsjett medførte at prosjektet ble flyttet med oppstart 
først i 2022. 
 
For å få vurdert hva som skal til for å sikre byggene ble takstmann Ole Sand engasjert og rapport fra 
ham forelå den 31.10.2018. Rapporten konkluderte med: «Siden boligen er bygd på fylling med 
ukjente masser, der det ikke er foretatt grunnundersøkelser og ukjent fundamentering på støttemur, 
kan en eventuell fare for utglidning ikke utelukkes.. Ut fra boligens tekniske tilstand vil en 
oppgradering av boligene og sikring av grunn neppe være økonomisk forsvarlig.» 
 
For å avklare kvaliteten ved rapport i fra takstmann, ble det bestilt en uavhengig gjennomgang og 
kontroll av denne hos rådgiverfirmaet Plan 1, som har rammeavtale med kommunen innen 
fagområdet byggteknikk. Rapport for kvalitetssikring av rapport fra takstmann foreligger datert 
15.11.2018. Den konkluderte: «Det kan ikke ut fra overlevert materiale trekkes tvil om konklusjonen i 
Befaringsrapporten av 31.10.2018. Heller tvert imot synes rapporten fra et byggeteknisk ståsted å 
være utarbeidet på faktiske observasjoner, samt faglige nøytrale vurderinger, og med en tilhørende 
korrekt konklusjon basert på den tilgjengelige informasjonen.» 
 
Pårørende/verger til beboere i Liavegen bofelleskap hadde fått utarbeidet en tilstandsrapport i fra 
entreprenørfirmaet Vigga Bygg datert 13.11.2018. Den rapporten konkluderte med: «Det er fullt 
mulig å utbedre de skadede konstruksjonene samt å gjøre tiltak for å hindre at ytterligere bevegelser 
og setninger fortsetter». De kom med et overslag for utbedringen på totalt ca. 1,5 mill. kr og 
presiserte at dette ikke er bindende pris. 
 
Utfordringen med å konkludere ut i fra de utarbeidede rapportene var mangel av konkret kunnskap 
om eksisterende grunnforhold og støttemur. For å få utført dette ble det iverksatt en kontrahering av 
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rådgiver ved en utlysning via Doffin med frist 4.12.2018. Etter noen utfordringer med å få tak i 
rådgiver ble Norconsult engasjert til dette den 14.12.2018. 
 
Geotekniker i fra Norconsult gikk umiddelbart, etter at han ble engasjert, i gang med å kontrollere 
tegninger og statiske beregninger som forelå i fra da muren ble etablert.  I foreløpig tilbakemelding 
fra ham 17.12.2018 fremkom at muren var prosjektert slik at den tillot deformasjon. Det vil si at det 
var forventet at muren ville forskyve seg. Imidlertid ble sikkerheten mot at muren kunne velte 
vurdert til tilfredsstillende.  
 
Det ble også igangsatt målinger av muren for å registrere deformasjonen. Rådmannen beklager at de 
utførte målingene har hatt en for stor usikkerhet til å kunne si oss noe om murens deformasjon i 
perioden.  
 
Befaring ved Liavegen bofelleskap med geotekniker og bygningsteknisk konsulent ble foretatt rett på 
nyåret 2019. Firma til å foreta grunnundersøkelser ble engasjert for utførelse snarest mulig, på tross 
av eventuelle problemer med å få det utført om vinteren med tele og snø. Grunnundersøkelser ble 
foretatt i februar 2019. 
 
Tilstrekkelig visuell kontroll av mur og skråning samt kontroll av murens fundamentering ble foretatt 
etter at snø og frost var borte rett etter påske 2019. 
 
For å kontrollere radonnivå i leilighetene ble det satt ut timesmåler i en tom leilighet i en periode og i 
en annen leilighet i påskeuka. Resultat fra målingene var tilfredsstillende i den ene leiligheten mens 
for leiligheten som ligger bak støttemuren ble det registrert så høye verdier at det er behov for tiltak. 
 
Komplett rapport, geoteknisk og byggeteknisk vurdering, i fra Norconsult forelå 29.4.2019. 
Rapporten angir mulige tiltak ved eiendommen, men konklusjonen er at selv ved å få utført tiltak 
anslått til 3,5 mill. kr. så vil ikke dette sikre en mot ytterligere setninger over tid. 
 
En rehabilitering av Liavegen bofellesskap er søknadspliktige arbeider. Byggesak vil vurdere om 
tiltaket er en hovedombygging avhengig av hva som planlegges utført.  Hovedombygging medfører 
full søknad PBL §20-3 etter dagens forskrifter. 
 
I de 2 byggene bor det pr i dag 3 personer. 2 leiligheter er ikke i bruk. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan og bygningsloven, TEK17 
 
Eksisterende planer 
Vedtatt Boligplan har tiltak som medfører ny bolig til beboerne 
 
Gjeldende vedtak 
Intet særskilt 
 
 
 
 
Økonomi 
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Eventuelt valg av utbedring av Liavegen bofellesskap eller tidligere igangsettelse av bolig i tråd med 
vedtatt boligplan medfører behov for bevilgning utover gjeldende økonomiplan. 
 
Beløpet kan finansieres ved låneopptak. 
 
Bemanning 
Hvis det er aktuelt å foreta utbedringer i slikt omfang, kan det vurderes om Eiendom burde fått økt 
bemanning av aktuelle fagarbeidere for å utføre i egenregi. 
 
 

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

 
Vurdering/alternative løsninger 
For Liavegen bofelleskap har Gran kommune 3 alternativer: 

1. Fraflytting, salg av eiendom, eventuelt kondemnering av bygg 
2. Utbedring av bygg så langt det er mulig. 
3. Begrenset utbedring som medfører at utbedring trolig må gjøres på nytt etter noen år. 

 
Uansett hvilket alternativ man velger må bygg fraflyttes. Ved alternativ med utbedring kan beboerne 
flytte tilbake etter ca. et halvt til ett år avhengig av hva som må utføres av utbedringer. 
Hovedspørsmålet er om man skal bruke ressurser på å utbedre en bygningsmasse som er dårlig 
egnet, framfor å investere i et nytt egnet bygg som kan gi plass til flere og bidra til en bedre og mer 
effektiv tjenesteyting 
 
Slik Liavegen fremstår i dag, er det dårlige eller nesten manglende fasiliteter for personalet. 
Kjøkkenet er både personalrom og kjøkken for de som bor der. Det blir trangt, og det er vanskelig å 
samle brukerne sammen inne på kjøkkenet.  
 
Når det gjelder leilighetene i dette bygget, så er stue og soverom i utgangspunktet av grei størrelse.  
Utfordringen er at det ikke finnes lagringsmuligheter for hjelpemidlene som er blitt både større og 
flere. Når disse da må oppbevares på stue og soverom blir rommene for små.  
 
Liavegen vil ikke kunne ivareta behovet til brukere og ansatte uten betydelig bygningsmessige 
endringer. For beboerne handler dette om behov for fellesrom og mulighet for oppbevaring av 
hjelpemidler. For tjenesteytingen handler det om dagens krav til en arbeidsplass/personalbase. 
Husbankens regelverk har endret seg vesentlig i fra 1990. Dagens regelverk stiller større krav til 
fellesarealer for slike omsorgsboliger, mens den enkeltes boligareal er redusert. 
 
Som beskrevet i Boligplanen og Helse og omsorgsstrategien har kommunen behov for flere 
bemannede omsorgsboliger. For å møte dette behovet samt effektivisere tjenesteytingen er det i   
vedtatt boligplan (tiltak 027) medtatt selvstendig omsorgsbolig til 8 beboere med fellesareal og areal 
til tjenesteapparat. Det er dette tiltaket, sammen med de andre tiltakene i boligplanen, som svarer 
opp tjenestens behov for bemannede omsorgsboliger de nærmeste årene. 
 
I bofellesskap skal det være beboere med vedtak som tilsier at vi får momskompensasjon på 
prosjektering/bygging 
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Fraflytting og kondemnering  
En avvikling av dagens bygg med flytting av bofelleskapet medfører at eiendommen kan selges. 
Alternativt kan bygget kondemneres og det etableres et nytt bygg på eiendommen. 
 
Utbedring av byggene 
Hvis en ønsker å beholde Liavegen bofelleskap må Gran kommune bestemme seg for hva som ønskes 
utført av utbedringer.  Uansett vil tiltaket være søknadspliktig. Utgangspunkt for byggesak sin 
vurdering om tiltaket er en hovedombygging er avhengig av hva som planlegges utført.   
 
Radonkonsentrasjon målt i byggene medfører behov for tiltak for å redusere radonkonsentrasjonen.  
Vi kan anta at en rehabilitering av byggene med tetting av sprekker i gulv og mot vegger vil være 
tilstrekkelig tiltak. Der det evt. legges nytt betonggulv bør det legges radonsperre mot grunnen. Hvis 
nye målinger etter rehabilitering viser for høye verdier, vil evt. ytterligere tiltak være mekanisk 
ventilasjon. 
 
Et bygg oppført etter dagens forskrifter har store krav til isolering som medfører et lavere 
energiforbruk enn et bygg oppført etter bygningsforskrift fra 1987. Imidlertid så blir denne 
energigevinsten sterkt redusert ved at en oppgradering til ny bygningsforskrift TEK 17 også medfører 
stor økning av luftmengder. Det er trolig at en kan tillate fravik fra energikravet ved hovedombygging 
av eksisterende bygg. 
 
Ved gjennomføring av et søknadspliktig tiltak må det søkes til Arbeidstilsynet. Det er stor 
sannsynlighet for at personalarealene må bli vesentlig større enn i dag. Det vil også kunne medføre 
krav til ventilasjon. Omfanget av ventilasjon vil først kunne avklares ved gjennomføring av tiltaket. 
 
Teknisk utbedring av bygg og støttemur er etter kostnadsoverslag fra Norconsult på kr. 3,3 mill. kr 
Denne utbedringen er ingen garanti for at setningene ikke vil fortsette. Kun trolig skje saktere. Hvis 
man skal være sikker på at det ikke skjer ytterligere setninger må fundamentering av boligene 
utføres på nytt og eksisterende mur må erstattes. Slike tiltak vil bli vesentlig høyere i kostnad og må 
eventuelt vurderes nærmere.  
 
Oppgradering av bygg opp imot TEK17 må avklares. Det har skjedd store endringer i forskriftskravene 
siden bygget ble etablert i 1990. Et bygg oppført etter dagens forskrifter er både sikrere og har bedre 
inneklima. Hva kostnaden vil bli utover det stipulerte er vanskelig å anslå. En sak er hva 
bygningsmyndigheter og arbeidstilsyn vil kreve, men det bør her også vurderes hva som ønskes for 
beboerne. Det er rimelig å anslå at kostnader til nødvendig oppgradering vil beløpe seg til ett par 
millioner. 
 
Oppgradering av byggene vil ikke møte tjenestens behov for flere boenheter. Kommunen må likevel 
yte tjenester til innbyggere med behov for heldøgnsomsorg. Det er stor risiko for at tjenesten da må 
ytes i en ikke samlokalisert bolig noe som medfører økt behov for personalressurs spesielt på natt. 
Den årlige kostnaden på bemanning på natt er i overkant av 1 million. I tillegg vil 
administrasjonsressurs og andre fellesfunksjoner øke ved spredt tjenesteyting. Kvaliteten i tjenesten 
kan også bli lavere når fagressurser må spres. Det kan i noen tilfeller også bli nødvendig å kjøpe 
tjenesten, noe som øker kostnaden ytterligere. 
 
I tillegg til å utbedre byggene kunne en ha vurdert en oppgradering for å tilfredsstille krav i fra 
Husbanken for å ha mulighet til investeringstilskudd for omsorgsbolig. Det forutsetter at 
byggeforskriftene TEK 17 blir fulgt. Det må også løses hvordan bygget skal kunne tilbygges med 
nødvendig fellesareal for beboerne og rom for personalet.  
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Nytt bygg 
Etablering av nytt bygg vil bli foretatt i tråd med byggeforskriftene TEK17 og Husbankens regler for 
omsorgsbolig og vil legge til rette for både momskompensasjon og investeringstilskudd. Bygget vil ta 
utgangspunkt i alle behov fra både tjenesten og tjenestemottakerne. Det vil være naturlig å fortsette 
det arbeid som ble stoppet i desember 2018 hvor etablering av nytt bygg ved Hjertebo var et 
alternativ. 
 
Tiltak 027 i boligplanen omfatter en omsorgsbolig med 4 boliger på 43 m2 og 4 boliger på 55 m2 i 
tillegg til fellesareal og personalrom. Totalt ble det beregnet et bygg på 707 m2 BTA. Ut i fra dette 
arealet og Norsk Prisbok er det vurdert et investeringsbehov på 27 mill. kr. 
 
 
Rådmannen innstiller derfor som følger:  

1. Kommunestyret avvikler dagens bygg for Liavegen bofelleskap.  
2. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette prosess for salg av eiendommen. 
3. Kommunestyret vedtar å igangsette planlegging og utførelse av selvstendig omsorgsbolig 

til 8 beboere med fellesareal og areal til tjenesteapparat (Boligplanens tiltak 027).  
4. Prosjektets økonomiske ramme på 27 mill. kr. innarbeides i budsjett- og økonomiplan. 

Finansieres med investeringstilskudd, momskompensasjon og lån. 
5. Igangsetting av tiltak 027 finansieres med momskompensasjon 2 mill. kr. og låneopptak 

for 2019 økes med 8 mill. kr. 
Kontering:   
3230 4420 2650               727                                       10 mill. kr. 
3729 8300 8410                972                                        2 mill. kr. 
3910 8300 8701                900                                        8 mill. kr.    
 

 
Hvis kommunestyret ønsker en utbedring av byggene i Liavegen kan kommunestyret fatte alternativt 
vedtak som nedenfor. Rådmann må her ta forbehold om at rammene vil være for små hvis det 
kommer vesentlige krav om oppgradering av bygningsmassen i forbindelse med byggesaken: 
 

1. Kommunestyret vedtar å utbedre Liavegen bofellesskap. Det legges til grunn at det skal 
utføres tiltak slik at byggene vil få en rest levetid på 25 år og sikkerhet for videre 
setninger bli redusert så langt det er mulig. 

2. Økonomisk ramme for ren utbedring av eksisterende bygg vurderes til 5 mill. kr. som 
finansieres med momskompensasjon og lån. Låneopptak for 2019 økes. 
Kontering:  
3230  4420 2650               727                                      5 mill. kr. 

                       3729 8300 810                  972                                      1 mill. kr. 
3910 8300 8701                900                                      4 mill. kr. 

 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Videre dialog med verger og foresatt til beboerne etter kommunestyrets vedtak. 

 
Dato: 24. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
 

Vedlegg til sak 
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Befaringsrapport 

takstmann Ole Sand 31-10-2018 

Kvalitetssikring av 

Befaringsrapport Plan 1 15-11-2018 

Tilstandsrapport 

Vigga Bygg 13-11-2018 

Teknisk vurdering 

Norconsult 29-4-2019  
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26/19 Ladestasjoner for ladbare kjøretøy 
 
Arkivsak-dok.  19/00303-2 
Arkivkode.  667  
Saksbehandler  Gard Olsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 06.06.2019 26/19 

Kommunestyret 20.06.2019 64/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

  

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

6. Kommunestyret vedtar omlegging av parkering ved rådhuset og etablering av 
ladestasjoner i første omgang for kommunens ladbare tjenestebiler. 

7. Oppsetting av nødvendige ladestasjoner finansieres med lån, momskompensasjon og 
tilskudd. Låneopptak for 2019 økes med 1,2 mill. kr. Øvrig behov for 2020 og fremover 
tas ved behandling av budsjett og økonomiplan 2020-2023 
Kontering:   
3230 4420 1200                691                                          2,894 mill. kr. 
3729 8300 8410                972                                          0,579 mill. kr 
3810 4420 1200          691                                          1,115 mill. kr. 
3910 8300 8701                900                                       1,2 mill. kr.    

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Etablering av ladestasjoner for ladbare kjøretøy er et tiltak som følger opp vedtak i Klima- og 
energiplan for Gran kommune. 
 
Rammeavtale som inngås gjør det mulig å anskaffe ladestasjoner tilpasset behovet. Det kan etableres 
noen hver av årene fremover, plassert der det er et behov. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Klima og energiplan for Gran Kommune 2018-2022 har blant annet målene: 
1. Gran kommune skal redusere klimagassutslipp fra egen drift. 
2. Gran kommune skal tilrettelegge for klimavennlig transport og arealbruk. 
 
Som tiltak i planen er det angitt at nye kommunale biler skal være nullutslippsbiler, det skal 
installeres ladepunkter for tjenestebiler der det er et behov, det skal arbeides for å få etablert flere 
ladepunkter og en skal fremme bruk av el-sykler. Nullutslippsbiler vil først og fremst være elbiler 
siden det ikke er tilrettelagt for andre teknologiske løsninger i kommunen. 
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For å ha mulighet til å få utført disse tiltakene i planen er det avholdt en konkurranse på Doffin med 
hensikt å inngå en rammeavtale med leverandør av ladestasjoner for ladbare kjøretøy. Konkurransen 
er avholdt i regi av Innkjøpssamarbeidet på Hadeland. Det pågår prosess med tildeling av kontrakten. 
 
Bakgrunn for å få på plass godkjente ladestasjoner er også at motorvarmerkontakter har blitt 
benyttet til lading av elektriske biler. Lading ved å benytte normal schuco kontakt er kun lovlig privat 
hjemme hos seg selv. Lading av elektrisk bil, ved bruk av eksisterende motorvarmerkontakter eller 
kontakter beregnet for annet bruk, kan medføre stor skade på øvrige elektriske installasjoner. 
Ved rådhuset vil etablering av godkjente lade punkter kunne medføre at stor andel av eksisterende 
motorvarmekontakter må fjernes. 
 
Rammeavtalen skal dekke behovet for lading av ladbare kjøretøy for allmennheten på offentlig plass, 
og for lading av kommunens tjenestebiler. Leveransen omfatter ladestasjoner, installasjon/ 
montering og baksystem. Baksystemet ivaretar all administrasjon av ladestasjonene.  Det medfører 
mulig registrering av strømforbruk på den enkelte tjenestebil og at øvrige brukere av ladestasjonene 
vil bli fakturert etter faktisk strømforbruk etter en valgt differensiert prismodell. 
 
Ved Gran kommunes formålsbygg er det i dag 2 ladestasjoner som ble satt opp av Hadeland Energi. 
Der er vurdert å være et behov for ca. 40 nye ladepunkter ved rådhuset totalt for tjenestebiler og 
øvrige ladbare kjøretøy. Videre vil det være et behov ved flere formålsbygg. Totalt er det vurdert å 
være et behov for ca. 100 ladepunkter i løpet av de neste 5 år. Behovet for ladestasjoner henger 
sammen med overgangen fra fossildrevne biler til elbiler, både for tjenestebiler og generelt. 
 
Gran kommune har pr i dag ca. 50 tjenestebiler under 3,5 tonn (personbiler og varebiler). Av disse er 
i dag 2 stk. el-biler og en ladbar hybrid, resten er diesel eller bensin drevne. Målet er at mange av 
diesel/bensin drevne bilene skal fases ut i de nærmeste årene. Utskiftingen vil skje gradvis tilpasset 
leasingavtaler, bruken av bilene og utbygging av lokal infrastruktur for el-biler. 
 
Behovet for ladepunkter for el-sykkel må også vurderes. Etablering av sykkelparkering hvor det er 
mulighet for lading av el-sykler vil medvirke til større bruk av både vanlig sykkel og el-sykkel. 
 
Miljødirektoratet har en støtteordning for etablering av ladepunkter for kommunale tjenestebiler 
hvor de dekker halvparten av investeringskostnaden. Det er søkt om og vi har fått tilsagn om tilskudd 
til 33 ladepunkter for tjenestebiler innenfor en investeringskostnad på 2,31 mill. kr. eks. mva. 
Sluttrapport på gjennomføring av disse er planlagt i desember 2019. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Klimaloven 
 
Eksisterende planer 
Klima- og energiplan for Gran kommune 2018-2022 vedtatt 19.9.2018. 
 
Gjeldende vedtak 
Intet særskilt 
 
Økonomi 
Etablering av ladestasjoner medfører behov for bevilgning utover gjeldende økonomiplan. 
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Bemanning 
Intet særskilt 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Gran kommune bør velge nivå for oppfølging av tiltak i vedtatt Klima- og energiplan. Det kan velges å 
prioritere kommunens egen drift eller tiltak av mer allmenn karakter. Etablering av ladestasjoner er 
planlagt med ensartet utforming og bruk. Det vil si at ladestasjonene kan brukes både av 
tjenestebiler og andre med ladbart kjøretøy.  For å sikre at tjenestebilene har tilstrekkelig antall 
ladestasjoner vil de være naturlig at et nødvendig antall er forbeholdt disse, men at det for øvrig kan 
være en fleksibilitet. 
 
Hjemmetjenesten ved Helse og omsorg har i dag 2 el-biler og har ytterligere bestilt 2 som kommer i 
november 2019.  Disse el-bilene har tohjulstrekk. Når aktuelle bilmodeller kommer med firhjulstrekk 
er det mulig å bytte ut et vesentlig antall av dagens biler.  Det er et ønske om bruk av el-biler i 
hjemmetjenesten når de i tilstrekkelig grad ivaretar behovet. For å kunne gjennomføre utskiftingen 
er de helt avhengig av å ha ladestruktur på plass.  
 
En etablering av ladestasjoner vil medføre endringer for all annen parkering. For å få en enklest og 
rimeligst mulig etablering, så må disse etableres ved eksisterende parkeringsplasser, som da må 
forbeholdes ladbare kjøretøy. Ved rådhuset så medfører det en reduksjon i antall faste 
parkeringsplasser med motorvarmerkontakt for ansatte og leietakere. For å få reduserte kostnader til 
strøm til ladestasjonene så må et vesentlig antall av eksisterende motorvarmerkontakter fjernes. Ved 
rådhuset er det tidvis noe lite parkeringskapasitet på de plassene som ikke er faste, mens det er 
mange ledige plasser blant de faste motorvarmerplassene.  
 
Det må også vurderes om det er aktuelt med egne ladestasjoner ved parkeringsplasser reservert for 
forflytningshemmede. Det gjelder ved rådhuset og ved kommunens øvrige formålsbygg. 
 
Ved budsjett og økonomiplan 2019 – 2022 ble det vedtatt økt pris på motorvarmerplasser som skulle 
medføre en økt inntekt på kr. 50 000,- pr. år. Det har vært ca. 120 plasser som har betalt kr. 200,- pr. 
sesong. Endringer av faste plasser med motorvarmekontakter er avventet til vi får avklart løsning 
med ladestasjoner for ladbare kjøretøy. Det må avklares med de som har hatt fast parkeringsplass 
om de fortsatt ønsker dette når pris for plassen blir tilpasset kostnaden. 
 
 
Behov for plasser må vurderes hvert år fremover ift. det som planlegges og blir utført av omlegging 
av bilparken fra fossildrevne kjøretøy. En foreløpig totalramme på 100 ladepunkter medfører en total 
investeringskostnad på om lag 9 mill. kr. 
 
 
 
Rådmannen innstiller derfor som følger: 
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1. Kommunestyret vedtar omlegging av parkering ved rådhuset og etablering av 
ladestasjoner i første omgang for kommunens ladbare tjenestebiler. 

2. Oppsetting av nødvendige ladestasjoner finansieres med lån, momskompensasjon og 
tilskudd. Låneopptak for 2019 økes med 1,2 mill. kr. Øvrig behov for 2020 og fremover 
tas ved behandling av budsjett og økonomiplan 2020-2023 
Kontering:   
3230 4420 1200                691                                          2,894 mill. kr. 
3729 8300 8410                972                                          0,579 mill. kr 
3810 4420 1200          691                                          1,115 mill. kr. 
3910 8300 8701                900                                       1,2 mill. kr. 

 
 
Hvis kommunestyret også ønsker å legge til rette for generell lading av ladbare kjøretøy ved rådhuset 
vil rådmannen anbefale følgende forslag til alternativt vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar omlegging av parkering ved rådhuset og etablering av 
ladestasjoner for kommunens ladbare tjenestebiler og for ladbare biler tilhørende 
ansatte i kommunen og besøkende. 

2. Pris for lading av ladbare kjøretøy beregnes ut i fra kommunens totale selvkost ved 
etablering og drift av ladestasjonene. Kommunens inntekt fra ladestasjonene legges inn i 
budsjett og økonomiplan. 

3. Oppsetting av nødvendige ladestasjoner finansieres med lån, momskompensasjon og 
tilskudd. Låneopptak for 2019 økes med 2,2 mill. kr. Øvrig behov for 2020 og fremover 
tas ved behandling av budsjett og økonomiplan 2020-2023 
Kontering: 
3230 4420 1200                691                                          4,144 mill. kr. 
3729 8300 8410                972                                          0,829 mill. kr 
3810 4420 1200          691                                          1,115 mill. kr. 
3910 8300 8701                900                                       2,2 mill. kr   

 

 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Intet særskilt 
 

 
Dato: 27. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
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27/19 Helhetlig plan for Granavollen 
 
Arkivsak-dok.  16/00498-20 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Kari Møyner 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet 03.06.2019 15/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

  

Gran ungdomsråd   

Formannskapet 06.06.2019 27/19 

Kommunestyret 20.06.2019 65/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
  

1. Kommunestyret ber Rådmannen innarbeide kostnader til restaurering av Kirkestallen i 
budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 

2. Kommunestyret vedtar at det skal bygges et offentlig toalett i Kirkestallen. Kostnader 
innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 

3. Kommunestyret vedtar at Handelslaget skal bli stående.   
4. Kommunestyret tar beskrivelsen av restaureringsbehov på Handelslaget til orientering. En 

nærmere plan over oppussingstiltak innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 
5. Kommunestyret vedtar at det etableres belysning på Granavollen som vernemyndighetene 

har godkjent. Kostnadene innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 
6. Kommunestyret ber Rådmannen vurdere nærmere ytterligere trafikksikkerhetstiltak over 

Kirkevangen. 
7. Kommunestyret ber Rådmannen utarbeide forslag til en plan for informasjonsskilt. Kostnader 

innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
1. Reguleringsplan for Granavollen 1995 
2. Endring av reguleringsplanen – ny veg til parkeringsplass mm. Vedtatt 

27.05.2014 (sak 50/14), 
3. Gjenoppsetting av Telthuset på Granavollen. Sak 16/03102-8 
4. Stedsanalyse for Granavollen –St. Petri. 2007 
5. Kulturbasert verdiskaping Granavollen-Tingelstad. 2012. 
6. «Notat fra befaring av Kirkestallen på Granavollen» fra Randsfjordmuseet 

Dok 18/01882-2 
7. Møtereferater fra styringsgruppa Granavollen 26.09.18, 31.10.18, 28.11.18, 

06.02.19, 20.03.19, 05.04.19, 10.04.19 og 10.05.19.  
8. Notat fra befaring av Kirkestallen 05.04.19 
9. «Vurderinger styringsgruppa må ta stilling til i siste møte i Stedsutvikling 

Granavollen.» Notat fra Pål Tingelstad 10.05.19 

Nei 
 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
 
Nei 
 
Nei 
Nei 
 
Nei 

  
 

Oppsummering 
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Kommunestyret nedsatte 14.06.18 en politisk styringsgruppe for å jobbe med «en områdeplan for 
Granavollen, med hensikt å få en helhetlig plan». Åtte møter er avholdt, samt befaringer. 
 
Styringsgruppa har valgt å konsentrere arbeidet på selve Granavollen og ikke tatt med et større 
omland. Styringsgruppa besluttet å konsentrere arbeidet og diskusjon om følgende forhold: 
Offentlig toalett, Kirkestallen, Handelslaget, trafikksituasjonen, parkering, skilting, tiltak på 
Kirkevangen og belysning. Resultatet av arbeidet er ikke en «helhetlig plan» men for gruppa har 
det vært viktig å få avgjørelser på noen tiltak for å komme videre. 
 
Rådmann innstiller på at: 
 

 Det innarbeides midler i kommende budsjett periode til restaurering av Kirkestallene  

 Det innarbeides midler i kommende budsjett periode til bygging av Offentlig toalett i 
Kirkestallen. 

 Handelslaget skal bli stående og ikke rives.  

 En liste over nødvendige tiltak på/i Handelslaget utarbeides samt kostnader og 
prioriteringer.  

 Det innarbeides midler i kommende budsjett periode slik at Belysning på Kirkevangen, som 
vernemyndigheter har godkjent, kan realiseres. 

 Det vurderes ytterligere fartsbegrensende tiltak over Kirkevangen. 

 En plan over informasjonsskilting utarbeides. 
 
Rådmannen mener at restaurering av Kirkestallen med bygging av et toalett i, bør ha første 
prioritet. 
 
Samlet kostnadsoverslag er kr 6,8 millioner men må oppjusteres til dagens priser og kvalitetssikres. 
I tillegg vil det komme noe til fartsdempende tiltak og informasjonsskilt. Planlegging av ny veg og 
nye parkeringsplasser er ikke kostnadsberegnet.  
Kostnader inntas i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 
 
Styringsgruppa mener at kommunen må arbeide for å få etablere parkeringsplasser ved 
Handelslaget/nedenfor Glasslåven, samt bygge en ny vegforbindelse mellom Pilgutua og 
Kongevegen nord for Handelslaget. Rådmannen mener at på grunn av alle oppgaver som nå 
foreligger i kommunen, så er det hverken personal- eller økonomiske ressurser til dette nå. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
De siste årene har det vært en økende aktivitet på Granavollen med mange aktører og ulike 
arrangementer. Granavollen er en turistattraksjon med stadig flere besøkende og følgelig oppstår 
nye behov. Granavollen ligger innenfor det nasjonalt verdifulle kulturlandskapsområde. 
 

Politisk styringsgruppe og referansegruppe 

Kommunestyret behandlet 14.06.18 «Interpellasjon om opprettelse av politisk styringsgruppe» sak 
56/18. Vedtak: «Gran kommune starter straks opp arbeidet med områdeplan for Granavollen, med 
hensikt å få en helhetlig plan for området. Det opprettes en politisk styringsgruppe på fem 
representanter. Styringsgruppen knytter til seg interessenter og beboere i området som rådgivere 
etter behov.»   
 



 34  

Pål Tingelstad (leder), Kari-Anne Jønnes, Atle Liaklev, Wenche Strand og Einar Ellefsrud ble valgt. 
Kulturkontoret bistår styringsgruppa i arbeidet og er representert ved kultursjef Camilla Jarlsby og 
kulturvernkonsulent Kari Møyner.   
 
Styringsgruppa sitt arbeid 
Styringsgruppa har hatt 9 møter hvorav det første var et kort konstituerende møte, to befaringer i 
forbindelse med møter, samt en separat befaring av Kirkestallen med bygningsvernrådgiver fra 
Randsfjordmuseet AS og Kulturarv Oppland fylkeskommune (OFK) 05.04.19.  
 
Styringsgruppa etablerte en referansegruppe for å få aktører på Granavollen ønsker av prioriterte 
tiltak og bruk. Referansegruppa har bestått av 4 representanter fra interessegrupperinger med 
tilknytning til Granavollen: Gruppe 1) Beboere/Granavollen Vel ved Ole Hvattum/Johan Stensrud (ny 
leder i Granavollen vel), 2) Frivilligheten ved Anne-Marie Hvattum, 3) Reiseliv og det profesjonelle 
kulturliv/kulturnæringen + Steinhuset ved Arne Jørgen Skurdal, 4) Kirken og Pilegrimssenteret ved 
Knut Lehre. Referansegruppa deltok på møtet med styringsgruppa den 28.11.18. Referansegruppa er 
blitt bedt om å komme med skriftlige innspill på tiltak og prioriteringer til styringsgruppa, ved to 
anledninger.   
 
Styringsgruppa har drøftet hva «en områdeplan» er og hvor stort område som skulle tas med. 
Gruppa har valgt å konsentrere arbeidet på selve Granavollen og ikke tatt med et større omland. 
Følgende forhold er diskutert: Offentlig toalett, trafikksituasjonen, Kirkestallen, Handelslaget, 
parkering, skilting, tiltak på Kirkevangen og belysning. 
 
Styringsgruppa avsluttet sitt arbeid med siste møte 10.05.19. 
 

 
Fig. 1 Tiltakene som er diskutert i den politiske styringsgruppa ligger innenfor dette området. 
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Tidligere arbeid med og på Granavollen 

Mange ideer og planer er lansert gjennom årenes løp, blant annet som omhandler vegføring i 
Granavollområdet, men langt fra alle er realisert. På 50-, 60- og 70-tallet foregikk det en del 
planarbeid, og det verserte flere planer for blant annet «ringveger» rundt Granavollen. Alle disse 
vegtraseene gikk for det aller meste på dyrka mark, og i områder med svært stort potensiale for funn 
av fornminner. På slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet hadde fylkeskommunen og 
Riksantikvaren sterke motforestillinger mot alle disse vegtraséene og alle ble tatt ut av 
reguleringsplanen.  Gjeldende reguleringsplan for Granavollen ble vedtatt 26.10.1995. 
   
 

 
 

 
 
Fig. 2  Gjeldende reguleringsplan godkjent i 1995 og godkjent endring av reguleringsplan i 2014.  
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Gran kommune avsluttet i 2007 et stedsutviklingsprosjekt på Granavollen, hvor man ønsket å ta vare 
på og utvikle det unike kulturlandskapet i området Granavollen-St Petri/Hadeland Folkemuseum, slik 
at det kan framstå som et nasjonalt mønsterområde for hvordan bruk og vern kan kombineres og 
være en ressurs for trivsel, kulturliv og verdiskaping. En stedsanalyse for området ble utarbeidet. 
Oppfølgingen ble et prosjekt med Rådmannen som prosjektansvarlig, 2008-2012: «Kulturbasert 
verdiskaping Granavollen – Tingelstad».  Sluttrapport ble behandlet i KST 11.10.12. 
 
Endring av reguleringsplanen – ny veg til parkeringsplass mm. ble vedtatt 27.05.2014 (sak50/14) og 
planene ble godkjent av vernemyndigheter/Riksantikvaren. Kommunen har lagt ned mye arbeid og 
ressurser for å følge opp planen med å utvide og rette opp/nivellere parkeringsplassen bak 
Kommunehuset, bygge ny adkomstveg ned til parkeringen, få vekk parkering fra selve kirkevangen og 
etablere et klarere kjøremønster.  Spesielt ved store arrangementer på vangen, kan man nå dirigere 
biler utenom selve vangen.  
 
 

  
 
Fig. 3  Plantegninger for Granavollen med ny vegføring og ny veg ned til parkeringsplassen, godkjent 
2014. 
 
Parkeringsplassen er utvidet og rettet opp/nivellert. Kirken har også fått en mer verdig adkomst, 
samt bedret forholdene ved begravelser. 
 
 

   
 

Fig. 4  Tidligere var det parkering på selve kirkevangen og et noe uklart kjøremønster.  
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Fig. 5  Arkeologiske undersøkelser, og tiltak ble utført for å få ny veg ned til parkeringen og et klarere 
kjøremønster. Kirkevangen brukes ved store arrangementer. Her fra en åpning av den årlige 
bygdedagen med en bilfri kirkevang.    
 
 

 
Bygninger, anlegg og virksomheter 
De mange bygningene, anlegg, virksomhetene og arrangementer gjør Granavollen attraktivt 
for å besøke for innenbygds folk og tilreisende/turister. Både kommunale og ikke 
kommunale bygg og virksomheter er viktige og forsterker hverandre som en helhet. 
 
Ikke kommunale 
Søsterkirkene har foruten kirkelige handlinger gjennom hele året, stor aktivitet med omvisninger, 
konserter, seminarer mm. I løpet av sommeren er det åpne kirker hver dag.  Opplysningsvesenets 
fond har gjort store investeringer og satsinger på Granavolden Gjæstgiveri. De har stor aktivitet og 
fra og med 2016 har de holdt åpent hele sommeren.  Hotell Hadeland og Sanner hotell har aktiv drift 
men holder stort sett stengt om sommeren. Glasslåven kunstsenter er per i dag godt etablert og 
trekker kunstnere fra mange land. Mange besøkende finner veien hit både på utstillinger, 
kunstsamtaler mm.  I Steinhuset har Steinhusets venner en fast foredragsserie gjennom året. De 
siste tre årene har de holdt Steinhuset åpent i helgene på sommeren. Stiftelsen Steinhuset sørger for 
utleie av bygget, vedlikehold og restaurering samt formidling.  Helgaker gårdsbutikk med gangveg fra 
kirkevangen ned til garden, er også et tilskudd til de besøkende. Kommunestyret vedtok i 2016 at 
Telthuset skulle flyttes tilbake til Granavollen. Randsfjordmuseet eier bygningen og skal fortsatt eie 
og drifte den. Bygningen skal huse en informasjonsutstilling om Granavollen, telthus mm. Åpnes 
etter planen i 2019. Gran kommune eier grunnen der Telthuset står. 
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Kommunale 
På Granavollen eier Gran kommune Kommunehuset, Kirkestallen og Handelslaget samt Gran 
prestegårdshage. 
 
Kommunehuset  

Kommunehuset ble bygd i 1846 og har en lang historie i kommunal eie.  Lag, foreninger og 
enkeltpersoner leier i dag bygget til møter, arrangementer og selskapelighet. Hadeland Husflidslag, 
Østre Gran bygdekvinnelag og Hadeland museumslag er per i dag faste brukere.  
 
Kjøkkenet er restaurert, og tegninger er utarbeidet for restaurering av toalettene. Brannsikring og 
brannvarsling ble utbedret 2018.  Huset mangler en forskriftsmessig rømningsvei fra 2. etg, men 
tegninger for nytt påbygg er godkjent av kulturvernmyndighetene. Det mangler brannstrategi fra en 
brannkonsulent før søknad sendes til Plan og bygg. Resterende oppgradering av kommunehuset for å 
ivareta brannkrav er planlagt innenfor Eiendom sitt budsjett. 
 
 

    
 
Fig. 6  Plan for branntrapp/rømningsvei i Kommunehuset. 
 

 
Kirkestallen 
Kirkestallen er verneverdig og regulert til bevaring. Det er et akutt behov for vedlikehold i dag. Både 
tak, fundament må restaureres raskt for å hindre ytterligere forfall. Eiendomsavdelingen har vurdert 
det som farlig med ferdsel i og nær bygget, så det er stengt for bruk og sperringer er satt opp i øst, 
sør og vest. Disse har stått ca 3-4 år.  
 
Kirkestallen har vært aktivt brukt av Kirken, Pilegrimssenteret og andre aktører på Granavollen og har 
rommet kirkekapell og huset diverse utstillinger. Sykler har vært lagret og utlånt herfra. En utedo 
ligger lengst vest i bygget.  Det er et sterkt ønske fra mange aktører om igjen å kunne bruke stallene 
aktivt. Granavollen Vel er en aktør som ønsker spesielt at huset blir restaurert og igjen kan tas i bruk. 
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Fig. 7  Kirkestallen er per i dag stengt for bruk og sikret. 
 

Staller ble bygget for at kirkegjengerne kunne sette fra seg hestene mens de var i kirken (før bilen ble 
vanlig). Stallen er i dag viktige for miljøet og for å skjønne tidligere tiders aktivitet i området. Fortsatt 
står det en kirkestall på Granavollen, i motsetning til de fleste steder hvor de er revet/bygget om. I 
området der kommunehuset ble bygd i 1846 var det opprinnelig mange små staller. I forbindelse 
med nybygget måtte stallene som stod på tomta rives eller flyttes, og det ble oppført en ny bygning 
som erstatning for alle de små stallene. Denne bygningen ble revet på 1930-tallet. Eksisterende 
kirkestall ble bygd som en erstatning for denne, men muren fra den gamle stallen er fortsatt bevart. 
 
 

 
 
Fig. 8  Flere små staller. Udatert foto. Kommunehuset er bygget, så bildet må være tatt etter 1847. 
Seinere var det én lang stall, før denne ble erstattet med den som er der nå, fra 1930-tallet. 
 
 
Handelslaget 

I gjeldende reguleringsplan fra 1995 er Handelslaget besluttet revet og erstattet med 
parkeringsplasser og gjenreising av Telthuset. Handelslaget har tidligere huset butikk i 1. etg og 
leilighet i 2. etg. Pilegrimssenteret som i mange år har hatt tilholdssted i Kommunehuset, flyttet i 
2017 til Handelslaget. Hadeland Tredreieklubb og Glasslåven er også etablert her.   
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 Fig. 9  Handelslaget (før Telthuset ble gjenreist) 

 
 
Gran prestegårdshage 
Gran kommune eier prestegårdshagen. Den er mye i bruk og et godt besøksmål både for 
lokalbefolkningen, for hotellgjester og i guidete turer på Granavollen som ofte kombineres med et 
besøk på Steinhuset. 
 

 
 
Fig. 10 Prestegårdshagen fra en årlig sommeråpning, et samarbeidsarrangement mellom Kirken og 
Kultur. Hagen blir mye brukt av både lokalbefolkning og tilreisende. 
 

 

Reiseliv – turistverter mm 

Den 02.05.18 samlet Reiselivet og Kultur alle aktører på Granavollen på Hotel Hadeland. Godt 
oppmøte og positive deltagere. På dialogmøtet ble det drøftet hva som fungerer og hva som kan bli 
bedre. Generelt ønske om istandsetting av Kirkestallen, offentlig toalett og guideordning. Trafikale 
forhold på selve vangen ble også tatt opp. Aktører på Granavollen har ytret ønske om bedre skilting 
til de ulike destinasjonene på Granavollen. Dette gjelder til de eksisterende bedriftene, men også en 
markering til Telthuset med elementer for å lede folk inn. Mange ønsker seg at kommunen oppretter 
en stilling som kan bidra til koordinering av tilbud innen kultur og næring rundt Granavollen og andre 
turistperler i kommunen. 
 
Reiseliv sørget for at det var en turistvert ansatt på Granavollen sommeren 2017. Lokale ildsjeler 
sørget for at Kommunehuset var bemannet sommeren 2018. De tok da imot ca 3000 besøkende. 
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Fig. 11 Frivillige turistverter sommersesongen 2018.  
 
Oppland fylkeskommune har Granavollen som satsingsområde i sin Kulturstrategi for Oppland 2016-
2020. 
 

 
 
 
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kulturminneloven. Plan og bygningslov. 
 
Eksisterende planer 
Reguleringsplan for Granavollen 1995. 
Endring av reguleringsplanen – ny veg til parkeringsplass mm. Vedtatt 2014 
Stedsanalyse for Granavollen –St. Petri. 2007 
Kulturbasert verdiskaping Granavollen-Tingelstad. 2012. 
 
  
Gjeldende vedtak 
Vedtak i planer nevnt ovenfor. 
 
 
Økonomi 
Følgende tiltak er foreslått med prisantydninger: 
Restaurering av Kirkestallen kr 1,2 mill. i 2014. 
Bygge toalett i Kirkestallen antatt ca. kr 1 mill. 
Tiltak på/i Handelslaget ca. kr 4,3 mill. 
Belysning ca. kr 300 000 i 2017. 
 
Anslag på et samlet kostnadsoverslag er kr 6,8 millioner. Anslagene er gamle og usikre. Overslaget 
må oppjusteres til dagens priser og kvalitetssikres. I tillegg vil det komme noen utgifter til 
fartsdempende tiltak og informasjonsskilt. Planlegging av ny veg og nye parkeringsplasser er ikke 
kostnadsberegnet.  
Kostnader inntas i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 
 
Rådmannen mener restaurering av Kirkestallen med bygging av et toalett i, har første prioritet. 
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Bemanning 
Flere av oppgavene som er beskrevet er arbeidskrevende og vil kreve bemanningsressurser. Særlig 
rehabilitering av Kirkestallen med bygging av toaletter og videre planlegging av veg og 
parkeringsplasser vil være ressurskrevende og måtte følges opp av ansatte. Det må vurderes 
nærmere i forbindelse med budsjettprosess hvordan vi kan prioritere disse prosjektene opp mot 
andre prosjekter i Gran kommune og om det da er mulig å håndtere innenfor nåværende bemanning 
eller om en må øke bemanningen for å kunne gjennomføre nødvendige tiltak. Samfunn må følge opp 
vedtakene. Dette vil kreve noe øket bemanning.   
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Ja 
Eldrerådet  
Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Ja 
Ja 

Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
 
Kirkestallen 
 
Den politiske styringsgruppa har diskutert følgende alternativer for Kirkestallen: 

a) Restaurere kirkestallen. 
b) Restaurere kirkestallen og bygge toalett i bygningen. 
c) Rive kirkestallen. 

 

Et flertall i styringsgruppa mener stallen bør restaureres. Bygdelistas representant forutsetter at den 
kan restaureres om den ikke står i vegen for en eventuell ny veg ned mot parkeringsplassen, 
Vollgutua over til Pilgutua. Dersom den gjør det, ønskes riving av stallen. De andre i gruppa ønsker 
restaurering. 
 
Kirkestallen er regulert til bevaring og representanter fra Riksantikvaren og fra Oppland fylkes 
kulturarvenhet har uttrykt at stallen er et meget viktig historiske bygg. Fylkeskonservatoren skriver at 
staller ved kirkene må ha vært et vanlig syn over hele Norge, men det er i dag bevart få slike anlegg. 
Det knytter seg derfor store kulturhistoriske verdier til kirkestallen på Granavollen og den funksjon 
den har hatt. Bygningsvernrådgiveren beskriver Kirkestallen som en interessant bygning. Mye av 
materialene i bygningen er gjenbruk, trolig fra stallen som stod der før denne. Han presiserer at 
kirkestallen er i en tilstand, og har verneverdier, som gjør at den bør bevares (befaring 05.06.18 og 
05.04.19).   
 
Riving av kirkestallen innebærer kostnader ved rivning, men da ingen framtidige vedlikeholds-
kostnader. Tomta kan frigjøres til annet bruk/friareal. Vernemyndighetene ved Riksantikvaren og 
Fylkeskonservatoren vil sannsynligvis motsette seg rivning.   
 
Det haster med å restaurere stallen slik at ikke forfallet øker, spesielt på tak og forstøtning/mur 
I dag skjemmer bygningen Granavollen og sperringer hindrer ferdsel tett ved bygget. Restaurering av 
stallen ble kostnadsberegnet til kr 1,2 millioner i 2014. Det er følgelig ikke tatt med prisstigning eller 
ytterligere forfall. Gran kommune har søkt midler fra Kulturminnefondet, Brannkassefondet 
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Hadeland Gjensidige og til UNI-stiftelsen til restaurering av kirkestallen, men alle steder fått avslag. 
Kulturminnefondet er den eneste som har gitt begrunnelse for avslaget; pga at bygget er i kommunal 
eie. 
 
Styringsgruppa har også diskutert alternative eiermodeller, for lettere å kunne få tilgang på midler fra 
bla Stiftelser. Granavollen Vel har besluttet at de ikke ønsker å stå som eier. Gruppa har konkludert 
med at bygget bør forbli i kommunal eie.  
 
Rådmannen mener det er viktig å bevare Kirkestallen både på grunn av kulturhistorisk verdi, for 
estetikk og til funksjonell bruk. Ved en restaurering og å innlemme et offentlig toalett, sikrer man at 
bygget blir stående som et viktig kulturhistorisk bygg og er med på vise helheten og tidsdybden på 
Granavollen. Det bør igangsettes en vid diskusjon om hvordan også resten av bygget kan benyttes 
best mulig. 
 
Rådmannen innstiller på å restaurere Kirkestallen. Siden restaureringsbudsjettet ble utarbeidet i 
2014, bør det utarbeides et oppdatert budsjett. Midler innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 
2020-2023. 

 
Offentlig toalett 
Mange har ytret ønske om et offentlig toalett på Granavollen. Det innebærer at toalettet skal være 
universelt utformet. Per i dag er det reiselivsbedriftene Granavolden gjæstgiveri, Glasslåven, 
Pilegrimssenteret i Handelslaget og Kirken som har toaletter som benyttes av besøkende.  I tidligere 
år er toalettene i Kommunehuset benyttet av mange. En ytterdør har stått åpen døgnet rundt. Som 
et nødvendig brannsikringstiltak har denne døra vært låst fra og med sommeren 2017. Reiseliv hadde 
tilholdssted i Kommunehuset sommeren 2017. Sommeren 2018 var huset bemannet av frivillige, slik 
at toalettene var tilgjengelige på dagtid. To enkle mobile toaletter ble plassert ved parkeringsplassen 
for sommersesongen 2018. Toalettene er i kommunal eie og ikke universelt utformet.  
 
Styringsgruppa har diskutert følgende alternativer når det gjelder toalett: 

a) Bygge et offentlig toalett i Kirkestallen. 
b) Etablere et offentlig toalett i Kommunehuset. 
c) Bygge et nytt separat toalettbygg på Granavollen. 
d) Ikke bygge et nytt offentlig toalett. 

 
I den politiske styringsgruppa er det enighet om at det må etableres et offentlig toalett.  Dersom det 
ikke bygges et nytt toalett må besøkende bruke toaletter hos de eksisterende besøksdestinasjonene. 
For alle byggene gjelder dette i åpningstid og når stedene er bemannet. Tilbakemeldinger fra 
Granavolden gjæstgiveri og Kirken, er at de besøkende må få tilgang på et offentlig toalett året rundt 
og at det er belastende for dem slik situasjonen er nå. 
 
Innspill fra flere i referansegruppa viser også viktigheten av et offentlig toalett. Det er uenighet om 
hvor toalettet bør ligge. Bygdelista sin representant i styringsgruppa mener at toalettet skal ligge i 
Kommunehuset mens de andre stemmer for i Kirkestallen. 
 
Forslag fra styringsgruppa er å legge toalettet med inngang fra parkeringsplassen i underetasjen. Et 
gulv tas vekk for å få plass. Både Fylkeskonservatoren og bygningsvernrådgiver synes dette forslaget 
er godt, jfr befaring 05.04.19. 
 
Granavollen vel/beboere er for at toalettet legges i kjelleren på Handelsbygget mens De frivillige vil 
ha det i Kirkestallen. Gran/Tingelstad menighetsråd uttrykker også behovet for toalett, men tar ikke 
stilling til sted.  
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Dersom toalettet skal ligge i Kommunehuset, må tegninger til det nye påbygget gjøres om og 
godkjennes av vernemyndigheter på nytt, - og bli en ytterligere kostnad og forsinkelse. Historien 
viser at det kan være utfordrende å kombinere den faste bruken og utleie av Kommunehuset, med et 
offentlig toalett. Det har gjennom årene vært en stor utfordring med renhold av toalettene. 
Uavhengig av hvor toalettet legges, må renhold av toalettene finansieres av kommunen. Det vil bli en 
årlig kostnad – til drift og vedlikehold.  
 
Et nytt separat servicebygg/toalett er også et alternativ.  Det fins mange spennende løsninger med 
arkitekttegnete toalettbygg i Norge.  Et løst kostnadsoverslag er ca kr 1 million. Et godt tilpasset bygg 
vil kunne tilføre Granavollen noe nytt og man kan nytte Kirkestallen og Kommunehuset fullt ut til 
andre aktiviteter. Både plassering og utforming vil kreve en lenger prosess med 
kulturvernmyndighetene. I og med at kulturvernmyndighetene har gitt signaler at de sannsynligvis vil 
motsette seg et nytt toalettbygg, men at de vil kunne tillate etablering i Kirkestallen, har gruppa gått 
bort fra dette alternativet. 
 
Noen innspill er kommet på at det er nok toaletter på Granavollen per i dag og følgelig trenger man 
ikke bygge noe nytt (d). 
 
Rådmann innstiller på at det bygges et offentlig toalett i underetasjen på Kirkestallen. 
 
 
Trafikale forhold 

Styringsgruppa har diskutert trafikksituasjonen på Granavollen mye. Innspill på dette er også kommet 
fra referansegruppa ved Granavollen vel, Granavolden gjæstgiveri og Gran/Tingelstad menighetsråd 
samt fra enkeltpersoner. Ettersom det er blitt større aktivitet, flere privatbiler og generelt mer og til 
dels raskere kjøring på Granavollen, har det blitt behov for å se på tiltak for å bedre situasjonen.  Per i 
dag er alle innfartsvegene til Kirkevangen skiltet med en fartsgrense på 40 km/t. 
 
Følgende vegforhold er diskutert: 
 
1. Beholde dagens vegløsning. 
  
2. Opprette ny veg i nedkanten av dagens parkering bak kommunehuset, videre inn på Vollgutua og 
så en tverrforbindelse over til Pilgutua. Videre opprettelsen av en veg mellom Pilgutua og 
Kongevegen for å få trafikken videre til Hotell Hadeland. Varelevering til Gjestgiveriet kan da bli løst 
via den nye tverrforbindelsen. Med denne løsningen kan man eventuelt gjenopprette grusvegen over 
Vangen og redusere biltrafikken til kun begravelsesbil etc. Fylkeskonservatoren og Riksantikvaren vil 
sannsynligvis komme med innsigelser. Denne er også en dyr løsning siden det må utføres 
arkeologiske utgravinger på hele området som berøres. Kun bygging av selve tverrforbindelsen er 
stipulert til kr 2,5 millioner, Men det er gitt signaler om at den arkeologiske utgravingen vil komme 
på det flerdoble.  
 
Flertallet i styringsgruppa anbefaler ikke å gå videre med disse planene. 
 
Rådmannen mener at på grunn av jordvern, kulturminner- og kulturlandskapshensyn, at det er lite 
sannsynlig at en slik plan vil bli godkjent. Lignende vegplaner er stanset tidligere. Rådmannen vil 
derfor ikke anbefale å bruke ressurser på en slik plan nå. 
 
3. Opprette ny veg mellom Pilgutua og Kongevegen. Denne vegen vil da ta unna all trafikk til beboere 
rundt Sjo og til Hotell Hadeland, men ikke for trafikk til og fra Gjestgiveriet. Denne løsningen utløser 
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også behovet for arkeologiske utgravinger i det berørte området men i mindre grad enn ved 
opprettelse av tverrforbindelsen. 
 
Den politiske styringsgruppa går enstemmig inn for å jobbe for å få etablert denne vegen.   

 

På grunn av mange store, tids- og kostnadskrevende oppgaver mener Rådmannen vi ikke kan sette av 

ressurser til dette arbeidet per i dag. 

 
4. Trafikkskilt og andre tiltak 
Både fartsdempende skilting og fartsdumper er diskutert av styringsgruppa. Gruppa mener det bør 

skiltes med All stans forbudt for busser og lastebiler på selve Vangen.  

 

I 2007 ble det innført rutiner i samarbeid med reiselivsdestinasjonene:  

- Alle som tar imot bestillinger for besøk på Granavollen informerer om hvor busser skal 

stoppe og parkere.  

- Kirken informerer de som skal ha arrangement i kirkene om at de ikke skal bruke vegen som 

samlingsplass, men bruke området som er tilrettelagt utenfor kirkemuren. 

- Når det kommer varelevering til gjestgiveriet må disse få beskjed om å kjøre inn i bakgården 

og ikke stoppe i vegen. 

Rådmannen mener at en ved gjennomføring av disse tiltakene ville bedre trafikksituasjonen. 

 

Handelslaget 

Den politiske styringsgruppa ønsker enstemmig at Handelslaget skal bli stående og ikke rives. Gruppa 
ønsker noe restaurering for å få et funksjonelt bygg som Granavollen er tjent med å beholde. 
 
Reguleringsplanen fra 1995 la opp til at Handelslaget kunne rives, men det er ikke fattet noe 
rivingsvedtak. Bygningen kan dermed bli stående uten at det blir fattet et nytt reguleringsvedtak om 
det. Den kan også pusses opp og vedlikeholdes på vanlig måte. Ved en seinere revisjon av planen, for 
eksempel for å få mer parkering i området, kan planen endres og bygningen blir tegnet inn.  
 
Pilegrimssenteret, Hadeland tredreierklubb disponerer 1. etg. Ledig areal i 2. etg kan egne seg godt 
for ulike kulturformål, bla som en enkel overnatting for kulturaktører.   
 
Handelslaget et solid bygg, men dersom det skal være helårsaktivitet, bør huset etterisoleres og 
legges ny panel. Restaurering av toalett og kjøkken trengs. Vindusglassene i første etg er dårlige bør 
de skiftes og få like dimensjoner som i 2. etg.  Dersom huset skal bli stående bør man søke om 
bruksendring. Universell utforming må da følges, dvs en skruheis i tillegg til omgjøring av 
inngangspartiet. Nye tiltak samt ivareta nødvendig etterslep på vedlikehold er kostnadsberegnet til 
om lag kr 4,3 millioner. 
 
Styringsgruppa mener at det bør skiftes ut punkterte vinduer, slitte ytterdører og panel i første 
etasje.  
 
Belysning 
 
Det er lite lys på kirkevangen og mange, især Kirken, har ytret et sterkt ønske om bedre belysning. 
For å få en belysning som er estetisk og tilpasset det historiske Granavollen, har kommunen i 
samarbeid med Kirken bedt Hadeland Glassverk å komme med forslag til utforming.   
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Fig. 12 Hadeland glassverk har utarbeidet et forslag til belysning, med fem lyspunkter samt belysning 
på kirkestolpene. 
 
Kulturvernmyndighetene ved Kulturarv i Oppland fylkeskommune og Riksantikvaren har godkjent 
tiltaket. Innvilget dispensasjon fra kulturminneloven 22.06.17. Kostnad ca kr 50 000 per stolpe (kr 
30 000 per stolpe eks moms, frakt og montering). I tillegg kommer belysning på de eksisterende 
stolpene ved inngangen til kirkene. Dette er Kirkens anliggende. 
 
 
Andre tiltak på Kirkevangen 
 
Avgrensing grusplass og veg 
Den politiske styringsgruppa ønsker å ta vekk de resterende steinene på Kirkevangen som ble satt for 
å hindre uønsket kjøring og parkering på grusplassen da endringen av kjøremønster ble gjort.  
Gruppa har diskutert andre løsninger for å skille mellom veg og grusplass. Bruk av smijernsstolper 
med kjetting mellom disse er gruppas forslag som er sendt Fylkeskonservatoren. 
Fylkeskonservatoren har gitt et foreløpig svar om at de vil ta dette opp med Riksantikvaren og 
komme med konkrete anbefalinger. Rådmannen venter på svar om dette. 
 
Informasjonsskilt 
Den politiske styringsgruppa mener at det i dag lite oversiktlig når det gjelder skilting på Granavollen 
og det kan være vanskelig å finne ut hvilke tilbud som er, og hvor i området de finnes. Det er også 
ønskelig med mer enhetlig skilting og bruk av QR-koder for å bli ledet inn på informasjonssider hvor 
info er på forskjellige språk.  
 
Rådmannen mener det er ønskelig å se skilting også i sammenheng med kommende informasjon i 
Telthuset.  
 
Parkering 

Den politiske styringsgruppa mener at det er behov for flere parkeringsplasser på Granavollen. 

De vil foreslå å opprette parkering bak Handelslaget som vil avhjelpe et parkingsbehov for Steinhuset 

så vel som for Granavollen.  Parkering nedenfor Glasslåven kan også vurderes. 

 
Vegdekke 
Styringsgruppa har sett på vegdekket på Kirkevangen som ble lagt for noen år siden. På grunn av 
støvproblematikk ble vegen asfaltert. Grus ble festet oppe på asfalten for å se ut som en grusplass. 
Grusen er nå slitt vekk slik at bare asfalten synes. Dersom det blir en ny vegforbindelse mener 
styringsgruppa at det bør vurderes å fjerne asfalten og etablere en grusplass igjen. I og med at 
støvplagen var årsaken til dekket, vil den da være mindre. 
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Oppsummerende vurdering 
 
Rådmannen har oppfattet følgende konklusjoner fra den politiske styringsgruppa: 

A. Flertallet ønsker at Kirkestallen skal restaureres.   
B. Flertallet ønsker at et offentlig toalett skal bygges i Kirkestallen. 
C. En enstemmig styringsgruppe vil at Handelslaget skal bli stående og ikke rives. 
D. En enstemmig styringsgruppe vil gjøre noen restaureringstiltak på Handelslaget. 
E. En enstemmig styringsgruppe ønsker belysning på Kirkevangen – slik vernemyndighetene har 

godkjent. 
F. En enstemmig styringsgruppe ønsker ytterligere trafikksikkerhetstiltak på Kirkevangen.  
G. En enstemmig styringsgruppe ønsker bedre skilting til de ulike destinasjonene på 

Granavollen. 
H. En enstemmig styringsgruppe vil bygge en ny veg mellom Pilgutua og Kongevegen nord for 

Handelslaget. 
I. En enstemmig styringsgruppe vil bygge flere parkeringsplasser ved Handelslaget/nedenfor 

Glasslåven. 
 
 

Ut i fra dette vil en innstilling i tråd med prosjektgruppas flertall være: 
 

A. Kommunestyret ber Rådmannen innarbeide kostnader til restaurering av Kirkestallen i 
budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 

B. Kommunestyret vedtar at det skal bygges et offentlig toalett i Kirkestallen. Kostnader 
innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 

C. Kommunestyret vedtar at Handelslaget skal bli stående.   
D. Kommunestyret tar beskrivelsen av restaureringsbehov på Handelslaget til orientering. En 

nærmere plan over oppussingstiltak innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 
E. Kommunestyret vedtar at det etableres belysning på Granavollen som vernemyndighetene 

har godkjent. Kostnadene innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 
F. Kommunestyret ber Rådmannen vurdere nærmere ytterligere trafikksikkerhetstiltak over 

Kirkevangen. 
G. Kommunestyret ber Rådmannen utarbeide forslag til en plan for informasjonsskilt. Kostnader 

innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 
H. Kommunestyret ber Rådmannen starte opp med planarbeid for en ny veg mellom Pilgutua og 

Kongevegen nord for Handelslaget. 
I. Kommunestyret ber Rådmannen starte opp med planarbeidet for parkeringsplasser ved 

Handelslaget/nedenfor Glasslåven. 
 
 

Ut ifra de sterke signalene fra vernemyndigheter om at stallen er viktig, støtter Rådmannen forslaget 
om å restaurere kirkestallen. Da det kan bli lettere å søke midler ved å også legge et offentlig toalett i 
dette bygget. Vern gjennom bruk er det beste vernet av bygningen. 
 
Rådmannen mener at å bygge nye veger innenfor det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet, vil være 
vanskelig å få gjennomslag for på grunn av jordvern og kulturvernhensyn, og at det bør kunnes finnes 
enklere og rimeligere tiltak for å kunne oppnå bedre trafikksikkerhet på Kirkevangen.  
 
Dersom man skulle gå videre med planer om flere parkeringsplasser og veg ved Handelslaget, må det 
utarbeides en ny reguleringsplan for hele Granavollen. Både planlegging og bygging vil være 
ressurskrevende. Rådmannen innstiller derfor på at nye vegplaner skrinlegges. 
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Vedtatte tiltak i denne saken innarbeides i Kommunedelplan for Kultur for videre oppfølging og 
gjennomføring.  
 
Rådmannen foreslår på bakgrunn av dette følgende innstilling: 
 

1. Kommunestyret ber Rådmannen innarbeide kostnader til restaurering av Kirkestallen i 
budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 

2. Kommunestyret vedtar at det skal bygges et offentlig toalett i Kirkestallen. Kostnader 
innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 

3. Kommunestyret vedtar at Handelslaget skal bli stående.   
4. Kommunestyret tar beskrivelsen av restaureringsbehov på Handelslaget til orientering. En 

nærmere plan over oppussingstiltak innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 
5. Kommunestyret vedtar at det etableres belysning på Granavollen som vernemyndighetene 

har godkjent. Kostnadene innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 
6. Kommunestyret ber Rådmannen vurdere nærmere ytterligere fartsbegrensende tiltak over 

Kirkevangen. 
7. Kommunestyret ber Rådmannen om å utarbeide en plan for informasjonsskilt. Kostnader 

innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Tilbakemelding på vedtak i saken gis til: 

 Referansegruppas medlemmer: Anne-Marie Hvattum, Arne Jørgen Skurdal, Knut Lehre og 
Johan Stensrud. 

 Oppland fylkeskommune, Kulturarv. 

 Randsfjordmuseet AS 

 Aktører på Granavollen 
 
 

 
Dato: 23. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
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28/19 Høring - partnerskapsmodell - kommunene i Innlandet og Innlandet 
fylkeskommune 
 
Arkivsak-dok.  16/00766-32 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Leif Arne Vesteraas 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 06.06.2019 28/19 

Kommunestyret 20.06.2019 66/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Gran kommune slutter seg til hovedintensjonene i forslag til organisering.  
2. Gran kommune understreker at dersom en vil synliggjøre ambisjoner om å få til mer 

regional utvikling må de økonomiske rammene økes betydelig.  
3. Gran kommune slutter seg til et fortsatt forpliktene samarbeider mellom kommune 

Gran, Lunner og Jevnaker som danner grunnlag for partnerskapsavtaler med Viken og 
Innlandet. 

4. Gran kommune anbefaler at navnet endres til: Regionrådet for Hadeland – 
Interkommunalt politisk råd.   

5. Gran kommune anmoder det neste valgte regionrådet om å initiere en prosess for å 
utrede ny organisering i henhold til overgangsreglene i kommuneloven på 4 år.  

6. Gran kommune ber regionrådet jobber vider med å fremforhandle en tilsvarende 
avtale med Viken fylkeskommune.   
 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Høring partnerkspasmodell Ja 
Høringsnotat partnerkspasmodell Ja 
Utkast til partnerskapsavtale Ja 
Vedtak partnerskapsmodell Ja 
 
 

Oppsummering 
Fellesnemnda for Innlandet fylkeskommune har sendt ut høringsnotat med utkast til 
partnerskapsavtale mellom kommunene i Innlandet og Innlandet fylkeskommune. Høringsfristen 
settes til 30. juni 2019. Det legges opp til behandling i fellesnemndas møte 19. september 2019, og 
sluttbehandling i nytt fylkesting den 11.-12. desember 2019. 
 
Rådmannen mener Gran kommune fortsatt må arbeide for et forpliktende samarbeid mellom 
Hadelandskommunene. Rådmannen anbefaler at Gran kommune slutter seg til intensjonene i 
avtalen, ber om at rammene økes, og at det gjøres nødvendige endringer i tråd med ny kommunelov. 
Rådmann anbefaler at regionrådet arbeider med å få til en tilsvarende avtale med Viken. 
 

 
Saksutredning 
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Bakgrunn for saken 

Bakgrunn  

Fylkestingene i Hedmark og Oppland og Fellesnemda for Innlandet fylkeskommune er opptatt av å 
videreføre og videreutvikle det gode samarbeidet med kommunene og regionrådene når de to 
fylkene slås sammen fra 2020. Innlandet fylkeskommune har derfor initiert et arbeid for å etablere 
en ny samarbeidsavtale- og modell mellom den enkelte kommune og Innlandet fylkeskommune.  

Fylkeskommunene er opptatt av å synliggjøre at kommunene er de viktigste samarbeidspartnere. 
Dette var bakgrunnen for at fellesnemnda i juni 2018 vedtok å opprette en egen referansegruppe i 
arbeidet med å videreutvikle et partnerskap med kommunene. Gruppen består av regionrådslederne 
og representanter for fellesnemda. Referansegruppen har hatt fire møter i perioden august 2018 til 
februar 2019. Det legges opp til at referansegruppen opprettholdes fram til 2020.  

Prosessen har gått over relativt lang tid og har involvert regionrådene og kommunene ved flere 
anledninger. I tillegg til referansegruppas arbeid er det gjennomført to store samlinger med 
kommunene (22. mars 2018 og 8. februar 2019), og det er holdt egne fagsamlinger med 
regionrådenes administrative ledere.  

Høringsfristen settes til 30. juni 2019. Det legges opp til behandling i fellesnemndas møte 19. 
september 2019, og sluttbehandling i nytt fylkesting den 11.-12. desember 2019. 

De 10 regionrådene i Hedmark og Oppland er ulike. Det er blant annet ulik finansieringsmodell og 
organisering av arbeidsgiveransvaret for de administrativt ansatte.  

Siden 2003 har Oppland fylkeskommune hatt en partnerskapsavtale med kommunene/regionrådene 
i fylket. Avtalene innebærer en gjensidig forpliktelse til å bidra med økonomiske og administrative 
ressurser, men også en tilsvarende gjensidig forpliktelse til å gjennomføre tiltak i tråd med vedtatte 
mål, strategier og handlingsplaner. Erfaringene viser at modellen har gitt gode finansielle muligheter 
til å følge opp utviklingsarbeid og prioriterte satsinger med et forutsigbart og langsiktig perspektiv. 
Også Hedmarksregionene har signalisert ønske om at den nye modellen for Innlandet bør bygges på 
partnerskapsprinsippene.  

I forslaget til avtale legges det til grunn at en viderefører samlet øremerket bevilgningsnivå til 
regionrådene. Dette utgjør om lag 23,7 mill. kr, herunder 17,7 mill. kr som pr. i dag fordeles i 
Oppland og 6 mill. kr som benyttes til lønn/adm. i Hedmark. Med en forutsetning om at Innlandet 
fortsatt vil ha 10 regionråd, og at det etableres en finansieringsløsning for Hadelandsregionen hvor 
en deler kostnaden 50/50 med Viken, gir det en ramme på 2,5 mill. kr til hvert regionråd. Det legges 
videre til grunn at det enkelte regionråd kan dekke inntil 50 pst. av kostnaden til daglig leder for det 
enkelte regionråd innen denne rammen. Restbeløpet stilles til disposisjon som utviklingsmidler. Det 
forutsettes at det enkelte regionråd minimum bevilger 1 mill. kr til regionrådets arbeid. De ansatte 
ved regionrådskontorene i Hedmark er ansatt i fylkeskommunen. Det åpnes for at dette kan 
videreføres. Dekning av lønnskostnader for dette skjer ved avkorting av den frie rammen som 
fordeles til regionrådet.  

Konsensusprinsippet ligges til grunn for hvert regionråds arbeid og oppfølging av 
partnerskapsavtalen. Enkeltkommuner kan stå utenfor tiltak eller satsinger, der dette er naturlig og 
har tilslutning fra de øvrige deltakerne. Regionrådsarenaen skal gjennom partnerskapsavtalen 
fremstå som en politisk og strategisk samarbeidsarena.  
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Innlandet fylkeskommune forplikter seg til å bruke regionrådene bl.a. til tidlig drøfting og god 
forankring av faglige og politiske prosesser med kommunene. Typisk vil dette gjelde planprosesser, 
høringer og fortløpende dialog med kommunene.  

Fylkeskommunen vil møte med fylkespolitikere i regionrådsmøtene. I tillegg vil det utpekes en 
administrativ kontaktperson i fylkeskommunen for hvert regionråd. Administrasjonen vil ha 
møterett.  

Regionrådet for Hadeland har tidligere vedtatt følgende innspill til organisering:  

Regionalt utviklingsarbeid og partnerskap 

Hadelandsregionen har lange tradisjoner for regionalt utviklingsarbeid og samhandling. Regionrådet 
vedtar satsninger og prioriteringer som administrasjonen følger opp i det daglige. Regionen har et 
spesielt godt samarbeid mellom de ulike aktørene i det lokale virkemiddelapparatet. Kommunens 
samfunnsplanleggere, næringsrådgivere, felles etablererveileder, Hadelandshagen og 
regionadministrasjonen jobber kontinuerlig sammen for å fremme vekst og utvikling. Samtidig har vi 
et godt utviklet samarbeid med andre regioner gjennom konkrete prosjekter, arenaer og 
organisasjoner. Regionadministrasjonen har også en rolle som koblingspunkt mot øvrige 
virkemiddelapparat som utdanningsinstitusjoner, Innovasjon Norge, Regionalutvikling, SIVA. 
Regionalt forskingsfond, grønn fremtid og andre utviklingsaktører. Gjennom denne arbeidsformen 
skaper vi godt grunnlag for nærings- og samfunnsutvikling i regionen.      

Partnerskapsmodellen i Oppland har gitt oss finansielle muligheter til å følge opp prioriterte 
satsninger og gitt rom for tildeling av utviklingsmidler til interne og eksterne prosjekter. I Innlandet 
fylkeskommune er det en forventing om at «partnerskapsmodellen» med frie midler vil bli videreført 
gjennom avtaler som følger valgperioden til fylkestinget. Dette er nedskrevet i dokumenter som vil 
bli behandlet i løpet av 2019. De samme dokumentene har åpnet for at Hadeland skal bestå som 
egen region og kommunikasjonen mellom Innåndet og Viken er etablert for å finne frem til en mulig 
finansieringsdeling. Dermed er det sannsynlig at Hadelandsregionen kan få tilgang til 
partnerskapsmidler i fremtiden.   

Kommunikasjon, påvirkning og synliggjøring 

«Hadeland-  nært og naturlig» er regionens hovedsatsing og jobber for å gjøre Hadeland mer kjent. 
Satsingen har hovedfokus på markedsføring av regionen. Prosjektet jobber med synliggjøring av det 
Hadeland kan by på for beboere, besøkende og etablerere. Gjennom satsningen jobbes det også 
målrettet med stedsutvikling, arrangementsutvikling og næringsutvikling for å gjøre regionen mer 
attraktiv for innbyggerne, tilflyttere, talenter og bedrifter. 

Prosjektet kjører jevnlig målrettede kampanjer som formidler muligheten for jobb og bolig nært 
naturen og nært Oslo. Her synliggjøres også Hadelands sentrale plassering i forhold til regionene 
rundt. Disse kampanjene forteller historier som bekrefter det jordnære verdivalget ved å flytte til 
Hadeland og i arbeidet med innholdsproduksjon retter prosjektet seg mot egne innbyggere og 
etablerere for å bygge stolthet og identitet samt fremme våre fyrtårn og suksesshistorier.  

For Hadeland - nært og naturlig er det vel så viktig å få kompetanse og talenter til å bli som å tiltrekke 
seg nye. Prosjektet fokuserer derfor på opplevelser i hverdagen og synliggjøring av disse for egne 
innbyggere for slik å skape ambassadører. Dette aspektet har vi utvidet til et dagsturisme-fokus som 
understreker nærheten til Oslo for å løfte frem lokale aktører som har en god historie å fortelle. 
Gjennom dagsturisten søker prosjektet å skape enda flere ambassadører.  
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Hadelandsregion er også en del av Osloregionens profileringsarbeid og deltar aktivt i organisasjonens 
styre, administrative koordineringsgruppe og faggruppe for underbygge Hadelandsregionens 
synlighetsmål. Osloregionen har mange kvaliteter når det gjelder næringsutvikling, livskvalitet og 
gode opplevelser. 

For å gjøre regionens fortrinn bedre kjent, har Osloregionen som mål å gi slagkraft til internasjonal 
profilering. Et tydelig og attraktivt bilde av Osloregionen og Norge er en forutsetning for å beholde og 
tiltrekke seg kompetanse, investeringer og tilreisende. Etter et omfattende arbeid og bred 
involvering vedtok Osloregionens styret i 2015 en internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen. 
Den internasjonale profileringsstrategien, The Oslo Brand Management Strategy, handler om å bygge 
vår identitet og finne vår egen unike stemme. Vi vil synliggjøre Oslos verdier gjennom å målrette og 
ikke minst samkjøre ulike tiltak. Oslo Brand Partners (OBP) er et samarbeid om internasjonal 
profilering av osloregionen. Et tydelig og attraktivt bilde av Osloregionen og Norge er en forutsetning 
for å beholde og tiltrekke seg kompetanse, investering og tilreisende. OBP skal jobbe konkret og 
praktisk med å styrke Osloregionens internasjonale posisjon gjennom et koordinert 
profileringsarbeid. 

Hadelandsregionen benytter i hovedsak sitt medlemskap i Visitt Innlandet som redskap for 
profilering og markedsføring av reiselivet i regionen. Vi jobber aktiv for å løfte frem våre fyrtårn og 
bidra til produktutvikling og etableringer av nye bedrifter og satsninger. Samtidig har 
administrasjonen utviklet eget reiselivsrelatert profileringsmateriale for å komplementere regionens 
behov.   

Gjennom regionrådets reglement er det synligjort hvilken rolle man skal ha i det kontinuerlige 
påvirknings og lobbyarbeidet. Hadelandsregionen bør også i fremtiden fremme regionens interesser 
overfor fylkeskommunene og statlige organer. Gjennom en slik strategi skal man skape gode levekår 
og utviklingsmuligheter for de som bor og har virksomhet i regionen samtidig som man skal fremme 
regionens interesser i reform- og utviklingsprosesser. Regionrådet kan på den måten fortløpende 
påvirke prosesser som kan ha innvirkning på Hadeland sine utviklingstrekk.  

Hadelandsregionen vil også i fremtiden ha behov for kontinuerlig påvirkningsarbeid for å fremme 
våre interesser innenfor infrastruktur, vei og jernbane.    

Plan og prosess 

Regionrådet vil også i fremtiden være den viktigste arena for høringer, fortløpende dialog og 
forankring mellom forvaltningsnivåene. Viken og Innlandet fylkeskommuner har uttrykt at det blir 
enda viktigere med samhandling gjennom regionrådene når fylkeskommunene blir større. 
Østlandsforskning sin evalueringsrapport fra 2015 avdekker at regionrådene fremmer 
regionalutvikling og skaper mer konsensus rundt planer, som igjen kan føre til mindre konflikter og 
innsigelser mellom forvaltningsnivåene. Dermed blir regionråd en viktig arena for regionalt strategisk 
planarbeid.  

Kommunene Lunner, Jevnaker og Gran utgjør en viktig vekstregion, med sentral beliggenhet nær 
Oslo. Dette fører til et stort behov for gode overordnede strategier og fremtidsrettet planlegging. 
Dersom regionen fortsatt skal utvikle seg i pakt med naturen og utvikles som et bærekraftig samfunn 
trenger vi felles sømløs planlegging. Regionrådet for Hadeland har forpliktende planer og er den 
eneste kommuneregionen i Innlandet som har en regional plan som gir føringer og er forpliktende for 
partene. Man bør fortsatt ha en ambisjon om at regional plan for Hadeland skal gi strategiske 
føringer for samfunnsutviklingen i regionen innenfor de temaene planarbeidet konsentrerer seg om.  

http://www.osloregionen.no/wp-content/uploads/Profileringsstrategi_del12_Engelsk.pdf
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Skal kommunene på Hadeland være attraktive for bosetting og næringsutvikling er en avhengig av å 
finne gode fellesløsninger på tvers av kommunegrenser. Avstanden mellom tettstedene og 
utviklingsområdene i regionen er små og arealdisponeringene og etableringer i en kommune vil 
kunne få konsekvenser for nabokommuner. Mange utfordringer kan ikke løses innenfor rammene av 
kommunal planlegging, men krever løsninger hvor kommunale og regionale planmyndigheter finner 
frem til felles løsninger.    

Regionreformen vil føre til en omfattende planstrategiprosess etterfulgt av utarbeidelse av nye 
regionale planer som deretter skal på høringsrunder til samfunnslivet. Viken og Innlandet signaliserer 
at forankring mot kommunene bør løses gjennom regionrådene.   

Regioninndeling 

I saksframstillingen til arbeidsutvalget reises spørsmålet om Innlandet har en hensiktsmessig 
geografisk inndeling av dagens regionstruktur. I den sammenheng påpekes viktigheten av at 
eventuelle strukturendringer har en god forankring i kommunene, at det pr. i dag ikke synes som tida 
er moden for å endre regioninndelingen. Videre heter det at i den grad det blir aktuelt med 
sammenslåing av regionråd bør det vurderes ordninger som ikke oppleves som for ugunstige, 
eksempelvis ved å sikre at det sammenslåtte regionrådet i en periode beholder de opprinnelige 
tilskuddene.  

Ny kommunelov  

I ny kommunelov er det kommet inn en egen bestemmelse (§18-1) om Interkommunalt politisk råd, - 
spesielt med tanke på regionrådene. I loven er det gitt overgangsregler for interkommunale 
samarbeid som i dag er organisert som interkommunalt styre etter tidligere §27. De av våre 
regionråd som er organisert etter eksisterende lovs § 27, har følgelig 4 år på seg til å organisere seg i 
samsvar med § 18-1. Det ligger til det enkelte regionråd å forberede aktuelle endringer i egen 
selskapsorganisering og egne vedtekter. 

Etter at kommuneloven ble vedtatt 8. juni 2018 er det klart at § 27 samarbeidsformen videreføres, 
men i endret form. 

Dagens § 27-selskaper må omdanne seg enten til kommunalt oppgavefellesskap eller 
interkommunalt politisk råd, alternativt omorganiseres til annen selskapsform (IKS, AS eller SA) 
senest fire år etter at kommuneloven har trådt i kraft. 

Det er fortsatt noe usikkert når enkelte deler av kommuneloven trer i kraft. 

Det er kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene som selv må treffe vedtak om 
omdanning til ny selskapsform og vedta ny samarbeidsavtale (eller selskapsavtale om man velger 
omdanning til IKS). 

 

 

Om kommunalt oppgavefellesskap (kapittel 19) 
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Samtlige deltakerkommuner må være representert i det øverste eierorganet i et oppgavefellesskap, 
representantskapet. Kommunestyrene oppnevner selv medlemmer og varamedlemmer til 
representantskapet. 

Det er krav til å ha en skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakerne i oppgavefellesskapet, og det er 
fastsatt enkelte minimumskrav til innholdet i samarbeidsavtalen. 

Representantskapet kan også selv bestemme å opprette «andre organer til styring av rådet». Det vil i 
praksis si at representantskapet kan opprette et styre. 

Deltakerne vil ha ubegrenset økonomisk ansvar for sin del av oppgavefellesskapets forpliktelser, 
tilsvarende som for IKS. 

Videre må det stå i samarbeidsavtalen om oppgavefellesskapet er et selvstendig rettssubjekt, hvilke 
oppgaver og myndighet oppgavefellesskapet skal ha, den enkelte deltakers eierandel og 
ansvarsandel, innskuddsplikt og regler for uttreden og oppløsning av oppgavefellesskapet. 

Det er dermed fortsatt viktig å legge ned et grundig arbeid i å få en god samarbeidsavtale, som ikke 
bare inneholder det den nye kommuneloven krever, men som på en god måte regulerer øvrige 
forhold mellom deltakerne. 

Det vil nok fortsatt være slik at IKS-loven har en mer omfattende regulering og flere bestemmelser 
som vil kunne bidra til en løsning dersom det skulle oppstå uenighet mellom deltakerne. 

Om interkommunalt politisk råd (kapittel 18) 

For det som tidligere ble kalt regionråd vil det i all hovedsak gjelde de samme regler som for 
kommunale oppgavefellesskap. Samtlige deltakerkommuner må være representert i det øverste 
eierorganet i et interkommunalt politisk råd, representantskapet. 

Kommunestyrene oppnevner selv medlemmer og varamedlemmer til representantskapet. Det er 
krav til å ha en skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakerne i det politiske rådet, og det er også her 
enkelte minimumskrav til innholdet i samarbeidsavtalen. 

Deltakerne vil ha ubegrenset økonomisk ansvar for sin del av oppgavefellesskapets forpliktelser, 
tilsvarende som for IKS. 

Videre må det stå i samarbeidsavtalen om oppgavefellesskapet er et selvstendig rettssubjekt, hvilke 
oppgaver og myndighet oppgavefellesskapet skal ha, den enkelte deltakers eierandel og 
ansvarsandel, innskuddsplikt og regler for uttreden og oppløsning av oppgavefellesskapet. 

«§ 18-1.Interkommunalt politisk råd 

«To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et interkommunalt politisk 
råd. Rådet kan behandle saker som går på tvers av kommune- eller fylkesgrensene. Kommunestyrene 
og fylkestingene vedtar selv å opprette et slikt råd. 

Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Rådet kan likevel gis 
myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å forvalte 
tilskuddsordninger. 
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Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd. 

De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for interkommunale 
politiske råd. 

I kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved 
oppstart av valgperioden 2019-2023.»  

Økonomi: 

Det fremstår som urimelig at man ikke har inkludert utviklingsmidler fra Hedmark i 
beregningsgrunnlaget, kun midler til lønn og administrasjon. Spesielt vises det til at de to 
fylkeskommunene har ulik praksis for støtte til kunnskapsparkene samt at Hedmark også har en 
ordning som åpner for at regionene kan søke fylkeskommunen om støtte til spesifikke satsinger. 
Gran kommune er derfor kritisk til at den økonomiske rammen reduseres med ca. kr 500 000 
sammenlignet med det regionene i Oppland disponerer pr. i dag, en ramme som over tid allerede er 
betydelig redusert som følge av manglende prisjustering. Regionrådet mener at den økonomiske 
rammen som avsettes til regionene må økes betydelig dersom en vil synliggjøre ambisjoner om å få 
til mer regional utvikling. 

 

  
 
 

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

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Melding om vedtak og høringsuttalelse sendes etter vanlige rutiner 
 

 
Dato: 27. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Høring - 

partnerskapsmodell - kommunene i Innlandet og Innlandet fylkeskommune
 



 56  

Høringsnotat - 

partnerskapsmodell - kommunene i Innlandet og Innlandet fylkeskommune 

Utkast til 

partnerskapsavtale - kommunene i Innlandet og Innlandet fylkeskommune 

Vedtak - 

Partnerskapsmodell - kommunene i Innlandet og Innlandet fylkeskommune 
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29/19 Overtakelse av gatelys fv 240 strekningen Rækstadgutua – Tingelstad 
kirke. 
 
Arkivsak-dok.  17/00453-9 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Leif Arne Vesteraas 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 06.06.2019 29/19 

Kommunestyret 20.06.2019 68/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Gran kommune overtar anlegget fra Tingelstad lyslag fra 1.1.2020 og kostnadene innarbeides i 
budsjettrammene for kultur og samfunn 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Vestre Tingelstad lyslag ønsker ikke lenger å drifte gatelysene de har satt opp langs fylkesveg 240 
Fjordlinna/Grinakerlinna og Fylkesveg 39 Jorstadlinna. Oppland fylkeskommune har nektet å ta 
over disse gatelysene, Gran kommune ser det ikke som naturlig at vi skal drifte gatelys langs 
fylkesveger. Hvis det offentlige ikke tar over driften av disse lysene, så vil disse lysene sannsynligvis 
bli mørke fra 1.1.2020.  Rådmannen innstiller på at vi overtar driften av gatelysene fra Tingelstad 
Lyslag 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
I en interpellasjon fra Wenche Strand AP i kommunestyret 21.02.2019 sak 11/19 ble det reist 
spørsmål om Gran kommune kunne overta drifta av veglysene på fv. 240. Gran kommune har hatt 
den oppfatning at drift av gatelys langs fylkesveg er en fylkeskommunal oppgave.  
 
Oppland fylkeskommune har hatt en prosess med nedklassifisering av fylkeskommunale veger og 
overtakelse av drift av gangveger langs fylkeskommunal veg og overtakelse av gatelys. En har hatt 
forhandlinger om dette og så ikke ut til å komme til enighet. Delvis på grunn av kostnaden ved å 
overta gatelys medførte at Gran kommune måtte ta over driften av en betydelig mengde 
fylkeskommunal veg.   
 
En har drøftet dette på nytt med OFK i vår og kommet til enighet om å være uenig i forhold til drift av 
gatelys, og kun drøfte overtakelse av drift av gangveg mot fylkeskommunal veg, mot at 
fylkeskommunen tar over driften av gangvegene lang fylkeskommunale veger.  
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Gran kommune mener fortsatt at drift av gatelys langs en fylkeskommunal veg må være en 
fylkeskommunal oppgave. Vi anser likevel at det er bedre at man kommer til en avtale om gangveger 
og holder gatelys utenfor i denne omgang. Det er ikke noen endelig avtale mellom Gran kommune og 
Oppland fylkeskommune ennå, da en avventer vedtak i Oppland fylkeskommune. 
 
I interpellasjonen i februar var vedtaket at man skulle arbeide for at OFK skulle overta gatelysene 
som en del av avtalen om nedklassifisering av fylkeskommunal veg. Når det nå ser ut til å bli enighet 
om ikke å gjøre noe med gatelys langs fylkeskommunal veg, ønsker ordfører at saken reises på nytt 
for politisk behandling. 
 
Gatelyset er på ca. 2,5km og består av ca. 80 lyspunkter og ble bygget i 1997. 
 

 
 
 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Vegloven 
 
Eksisterende planer 
Ingen aktuell plan 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyret 21.02.2019 sak 11/19: «Gran kommune jobber videre for å få fylkeskommunen til å 
ta over lysanlegget langs fylkesvei 240 som i over 20 år har vært driftet med private midler i regi av 
Tingelstad lyslag.» 
 
Kommunestyret har behandlet Drift av gatelys i møte 12.09.2013 sak 112/13 
Vedtak 
Følgende prinsipp legges til grunn for videre drift av gatelys: 
1. Gatelys langs offentlige veger og gangveger med armatur som benytter HQL pærer, skiftes ut 
med armatur med LED pærer. Kommunale veger og gangveger prioriteres. 
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2. Gatelys langs private veger med nytte for flere enn 2 boligeiendommer med armatur som 
benytter HQL pærer, skiftes ut med armatur med LED pærer. Skoleveger prioriteres. 
3. Gatelys langs øvrige private veger vedlikeholdes så lenge det er mulig å skaffe pærer til 
armaturene. Deretter fases de ut. 
4. Kommunale anlegg langs fylkesvegnettet kobles som egne anlegg slik at Fylkeskommunen kan 
overta drifta. 
5. Kommunen overtar eksisterende private anlegg langs kommunale veger. 
6. Nye anlegg i privat regi langs kommunale veger tas kun over dersom det er avtalt i forkant av 
etablering. 
7. Økning av bevilgningene for raskere utskifting vurderes i forbindelse med budsjett og 
økonomiplan for 2014-2017 
 
Økonomi 
Det koster Gran kommune ca. 600,- pr. punkt i året til FDV pluss strøm. 
80 punkt x 600,- kr = 48 000,- i året i økte utgifter pluss strøm pr. år. 
 
Vi er ikke i dag kjent med hva slags pære som sitter i disse armaturene, men hvis det er HQL så 
kommer det en kostand på 3000,- pr punkt for å oppgradere til LED. Kommunen må derfor ta høyde 
for en kostnad på mellom kr. 250 000 – kr. 300 000,- første året. 
 
Samferdsel og park har allerede svært stramme rammer og det er vanskelig å innarbeide dette i 
enhetens budsjett. 
 
 
Bemanning 
Ingen direkte konsekvenser for bemanning 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Det er ingen plikt for Gran kommune å overta dette lysanlegget, og det ville være naturlig at dette 
ble drøftet i forbindelse med en årlig vurdering av trafikksikkerhetstiltak. Rådmannen vil mene at 
dette hadde vært den mest korrekte framgangsmåten. Det er heller ikke noe vedtak fra OFK i forhold 
til omklassifisering ennå. Kommunestyret har også vedtatt at fylkeskommunen må overta gatelysene 
langs fylkeskommunal veg.  
 
På den annen side er dette det eneste lysanlegget på offentlig veg i dag som driftes av private i Gran 
kommune. Når fylkeskommunen ikke vil overta lysanlegg langs fylkeskommunal veg må en påregne 
at spørsmålet vil komme opp om Gran kommune vil overta. Det er heller ikke heldig om det ikke blir 
gatelys på denne strekningen, da det er en strekning med skoleveg og en del gangtrafikk.  
 
Det er to alternative vedtak slik rådmann oppfatter det: 
 
Gran kommune overtar ikke anlegget fra Tingelstad Lyslag. 
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eller  
 
Gran kommune overtar anlegget fra Tingelstad Lyslag fra 1.1.2020 og kostnadene innarbeides i 
budsjettrammene for kultur og samfunn. 
 
Ut fra at det er det eneste anlegget som driftes av private på offentlig veg i Gran kommune og at det 
er en reel fare for at det kan bli slukket hvis ikke kommunen tar over, innstiller rådmann på at Gran 
kommune tar over driften fra nyttår. 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Lyslaget tilskrives 
 

 
Dato: 27. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
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