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MØTEINNKALLING  
 

Kommunestyret 
 
Dato: 14.06.2018 kl 0900  
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen  
Arkivsak: 17/02396  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Willy Westhagen, og meldes via epost 
willy.westhagen@gran.kommune.no eller tlf. 61 33 84 18. 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Habilitetsspørsmål sendes også til ordføreren i forkant av møtet. 
 
 

Tema/orienteringer 
 Byggeskikkprisen – utdeling v/ ordfører 

 Den kulturelle skolesekken v/ kultursjef Camilla Jarlsby 

 Prosjekt nytt sykehjem v/ prosjektsjef Gaute Øvrebotten 

 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 24.05.2018  

44/18 17/02190-1 
Endring av skolestruktur og skolekretsgrenser i forbindelse med budsjett 
og økonomiplan 2018-2021 

 

45/18 16/00035-43 Referatsaker til kommunestyremøtet 14.06.2018  

46/18 18/00746-9 Resultatrapportering 1. tertial 2018.  

47/18 17/02088-10 Universell utforming ved Gran kommunes formålsbygg  

48/18 15/00612-1 
Gran rådhus - Lukking av avvik og etablering av Familiens hus 
 
 

 

49/18 17/01135-29 Reguleringsplan for Sagatangen - sluttbehandling  

50/18 16/00700-32 Lokalisering av Lunner og Gran legevakt  

51/18 17/00432-7 
Endring av navn- Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 
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52/18 18/01113-1 Gran kommunes Frivillighetspolitikk  

53/18 17/02453-38 
Interpellasjon fra Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) om biodrivstoff 
med palmeolje 

 

54/18 17/02453-68 Interpellasjon fra Anne Solstad (GBL) om felles brukerråd  

    

 
 
 
Gran kommune, Jaren, 4. juni 2018 
for ordfører 
 
 
Eli Stigen 
Rådgiver 
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44/18 Endring av skolestruktur og skolekretsgrenser i forbindelse med 
budsjett og økonomiplan 2018-2021 
 
Arkivsak-dok. 17/02190-1 
Arkivkode.  002  
Saksbehandler Henning Antonsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 23.11.2017 37/17 
Kommunestyret 14.12.2017 96/17 

Kommunestyret 14.06.2018 44/18 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 23.11.2017 sak 37/17 
 
Formannskapets behandling 23.11.2017: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Rune Meier (H) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Morten Hagen (Gbl) 
Varaordfører Gunnar Schulz (Frp) 
Inger Lise Stieng (Ap) 
Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) 
Lars Erik Flatø (Ap) 
 
Morten Hagen (Gbl) la fram følgende forslag: Kommunestyret ønsker ikke å vurdere endringer i 
skolestruktur og skolegrenser.  
 
Rune Meier (H) la fram følgende tilleggsforslag i punkt 2: 
2. Kommunestyret vurderer å legge ned Sanne skole og overføre alle elevene til Grymyr skole. Eller 
vice versa.  
 
Lars Erik Flatø (Ap) ba om gruppemøte. Det ble holdt pause og gruppemøte.  
 
Morten Hagen (Gbl) trakk sitt opprinnelige forslag til vedtak og la fram følgende forslag på vegne av 
MDG, Frp og Gbl: Kommunestyret ønsker ikke å vurdere endringer i skolestruktur og 
skolekretsgrenser. Forslaget sendes ikke på høring.  
 
Votering 
Ved votering over forslaget fra Rune Meier (H) falt forslaget med 7 mot 2 stemmer. 
  
Deretter ble endringsforslaget fra Morten Hagen (Gbl) satt opp mot innstillingen. Endringsforslaget 
fra Morten (Gbl), på vegne av MDF, Frp og Gbl, ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer  
 
Formannskapets vedtak 23.11.2017: 
Kommunestyret ønsker ikke å vurdere endringer i skolestruktur og skolekretsgrenser. Forslaget 
sendes ikke på høring. 
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Kommunestyret har behandlet saken i møte 14.12.2017 sak 96/17 
 
Kommunestyrets behandling 14.12.2017: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Rune Meier (H) 
 
Rune Meier (H) la frem følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til ny behandling våren 2018.   
 
Disse hadde ordet i utsettelsessaken: 
Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Inger Lise Stieng (Ap) 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) ba om gruppemøte. Det ble holdt en kort pause med gruppemøter.  
 
Ved votering over utsettelsesforslaget fra Rune Meier (H), ble forslaget vedtatt med 16 mot 11 
stemmer.  
 
Kommunestyrets vedtak 14.12.2017: 
Saken utsettes til ny behandling våren 2018.   
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar at forslag til endringer i skolestruktur og skolekretsgrenser skal legges ut på 
høring med følgende punkter og høringsspørsmål som sendes instanser som kan bli direkte involvert: 

1. Kommunestyret vurderer å legge ned Fredheim skole og overføre alle elevene til Brandbu 
barneskole. 

2. Kommunestyret vurderer å legge ned Sanne skole og overføre alle elevene til Grymyr skole.  
3. Kommunestyret vurderer å legge ned ungdomsskolen i Bjoneroa og overføre elevene til 

Brandbu ungdomsskole. 
 

4. Kommunestyret vurderer å endre kretsgrensene for ny skolekrets mellom Brandbu 
barneskole og Jaren skole, slik at Jaren skoles krets også innbefatter Jarenvegen bort til 
Fagerlund barnehage og Røysumlinna 3, områdene Prestkværn, Rogne, Sørvangsbakken og 
Ulsvad. 

5. Kommunestyret vurderer å endre kretsgrensen mellom Sanne/Grymyr mot Trintom og Jaren 
skoler, slik at eiendommer langs Jarenstranda til og med nr 200 tilhører Trintom krets, mens 
resterende langs Jarenstranda tilhører Jaren skole. 

6. Kommunestyret vurderer å endre kretsgrensene mellom Sanne/Grymyr mot Fredheim/BBS 
og ønsker innspill på hvor det er naturlig at kretsgrensen her bør gå.  

7. Brandbu ungdomsskoles krets utvides slik at Bjoneroa skoles krets tillegges denne kretsen. 
8. Den fleksible grensen mellom Brandbu og Gran ungdomsskoler opprettholdes slik at elever 

som bor i grenseområdene i kretsene til Brandbu barneskole, Moen skole og Jaren skole kan 
overflyttes/styres til den ungdomsskolen med færrest elever. 
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Hva mener høringsinstansen om det/de punktene det er aktuelt for dem å si noe om? 
 

 Aktuelle høringsinstanser er de som er nevnt i saksutredningen. Høring kunngjøres også på 
kommunens hjemmeside og i lokalaviser, og andre kan dermed også komme med 
høringsinnspill. 

 Høringsfristen settes til 31. januar 2018. 
 Saken fremlegges til politisk behandling etter dette. 

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Rundskriv 2-2012 av 15. mars 2012 fra Utdanningsdirektoratet, Behandlingen av 
saker om skolenedleggelser og kretsgrenser 

Ja 

 
 

Oppsummering 
Saken omhandler forslag om å endre skolestruktur og skolekretsgrenser med bakgrunn i 
omstillingsbehovet Gran kommune har for å få en mer robust økonomi. Saken er ikke en 
fullstendig utredning om skolestruktur. Saken skal gi et godt nok grunnlag til å kunne ta en 
avgjørelse om endring av skolestruktur/skolekretsgrenser er et tiltak det er ønskelig å sende ut på 
høring og dermed anses som mulig å gjennomføre.  
Rådmannen fremlegger en innstilling i flere ledd, som man kan velge å vedta ett eller flere ledd. 
Etter høring må det fremmes en bredere utredning/sak til behandling for endelig avgjørelse. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Rådmannen er gitt i oppgave å fremskaffe en mer robust økonomi for Gran kommune. Rådmannen 
har derfor initiert og styrt en omstil lingsprosess frem mot budsjett- og økonomiplan 2018-2021. Hver 
av virksomhetene har blitt utfordret på å komme frem med ulike sparetiltak. For grunnskole ble 
måltallet for innsparing satt til 10-12 millioner kroner. 
 
I grunnskole har alle skoleledere vært involvert i prosessen med å finne frem til ulike tiltak. 
Skolelederne har på sine skoler gitt ansatte mulighet til å komme med innspill til mulige omstillings - 
og kuttforslag. Det har vært en samstemthet i skolelederkollegiet om at det ikke er mulig å spare så 
store summer gjennom «flate» kutt. For å kunne spare så store summer, må man se på 
skolestrukturen. I denne saken omtales kun sparetiltakene som omhandler skolestruktur og 
skolekretsgrenser. 
 
Endringer av skolestruktur er nok en av de sakene som kan få frem flest følelser. Det er ikke slik at 
verken grunnskolesjef eller skolelederne ønsker å legge ned skoler. Det man fra et skolefaglig ståsted 
forsøker å si, er at man anser det som et bedre tiltak å gjøre innsparinger gjennom endring av 
skolestrukturen, enn å gjøre flate kutt i samme størrelsesorden. Om man politisk ønsker å gjøre 
andre vurderinger og prioriteringer som innebærer mindre kutt, er det et politisk valg. Denne 
valgmuligheten har man ikke faglig eller administrativt. 
 
I Gran har vi en desentralisert tjenestestruktur, også innenfor skole. Det har blitt gjort en endring de 
siste årene, med sammenslåing av Fagerlund, Bjørklund og Solvang til Brandbu barneskole. Vi har 
etter dette sju barneskoler, en kombinert skole og to ungdomsskoler.  



 6  

 
I følge KOSTRA bruker Gran kommune mer penger pr. elev på skole enn nabokommunene på 
Hadeland, som har en skolestruktur med færre og større skoler. Samtidig ser vi at Gran kommune 
bruker mindre enn sammenliknbare kommuner med forholdsvis lik skolestruktur, e ksempelvis Østre 
og Vestre Toten. Dette kan indikere at Gran kommune i første rekke har mulighet til å spare penger 
på skole gjennom å gjøre noe med skolestrukturen, som ikke krever store investeringer.  
 
Det er vurdert flere alternativer knyttet til endring av skolestruktur enn de som foreslås her. 
Forslagene til endringer av skolestruktur som fremmes er i uprioritert rekkefølge: 

 Ungdomsskolen i Bjoneroa legges ned og elevene overføres til Brandbu ungdomsskole  
 Fredheim skole legges ned og elevene overføres til Brandbu barneskole 

 Sanne og Grymyr skole slås sammen. Elevene fra Sanne overføres til Grymyr skole.  
 
Alternativer som i tillegg har vært vurdert, er i uprioritert rekkefølge: 

 Sanne, Grymyr og Fredheim slås sammen til en skole. Elevtallet ville blitt ca. 300 elever. 
 Sanne skole legges ned og elevene overføres til Trintom skole. Grymyr og Fredheim slås 

sammen. 
Bakgrunnen for at disse forslagene ikke er gått videre med handler i første rekke om det 
investeringsbehovet som da oppstår, enten for en ny skole eller større utvidelser av eksisterende 
skoler. Rådmannens vurdering har vært at det ikke er rom for større investeringer i skolene sett i lys 
av kommunens øvrige investeringsbehov. 
 
Bakgrunn for forslag om endring av skolestruktur 
Rådmannen har forståelse for at endringer av skolestruktur er et vanskelig og følelsesmessig område 
som berører svært mange av kommunens innbyggere.  
 
Argumenter som kan brukes for å beholde dagens skolestruktur kan blant annet være:  

 Viktigheten av skole for å opprettholde dagens bosetting, og fremdeles være attraktiv for 
videre utvikling og utbygging/tilflytting. Skole i nærheten av der folk bor er en viktig del av 
dette. Skole som institusjon har en stor betydning for annen aktivitet i bygda/grenda, som 
idrettslag og annen frivillig aktivitet, både som mulig rekrutteringsarena og samlingssted for 
aktiviteter. 

 Ved mindre skoler med mindre klasser/grupper har man en større mulighet for at lærerne 
ser og kan hjelpe hver enkelt elev. Dette gjelder både i forhold til fag og faglig utv ikling, men 
også det sosiale og muligheten til å oppdage uønsket adferd som eksempelvis 
mobbing/krenkende adferd. Et lite elevmiljø fremheves som positivt fordi det er oversiktlig. 

 Skolenes beliggenhet og nærhet til store og varierte uteområder, som kan brukes i 
fagligsammenheng, men også muligheten til varierte aktiviteter i friminutt og på fritid.  

 Dagens skole/skolebygg står der. Noen av byggene er noe oppgradert. Det er derfor ikke 
behov for å gjøre store investeringer. 

 Ved sammenslåing av skoler må «alle» elevene ha skoleskyss, og elevene må transporteres 
lengre enn i dag. 

 
Argumenter som kan brukes for sammenslåtte skoler kan blant annet være: 

 Større faglig miljø fremheves som positivt, fordi det er mindre sårbart for fravær og sykdom. 
Et større faglig miljø kan bidra til å beholde lærere og lette rekrutteringen av nye lærere og 
skoleledere, og dermed sikre god kvalitet fremover. Det kan også være lettere å kunne ha 
både bredere og større kompetanse i lærerkollegiet sett under ett ved en større skole.  

 Det kan være bedre mulighet for sosial utvikling for barna i et større miljø. På en større skole 
er det flere elever, som kan gjøre det enklere å få venner, og dermed være en bidragsyter til 
å redusere mobbing. 
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 Ved en større skole kan det være enklere å inkludere alle, og gi alle likere muligheter for de 
tilpasningene det er behov for. 

 Større skoler gir bedre ressursutnyttelse. 
 
De fleste av disse argumentene kan omformuleres med motsatt fortegn og bukes som argument for 
eller mot, alt etter hva man ønsker å argumentere for/mot. Punktlistene er ikke ment å være 
uttømmende, men er noen av hovedmomentene som fremkom i forbindelse me d innlemmingen av 
Bjørklund skole inn i Brandbu barneskole.  
 
Sett fra et skolefaglig ståsted er noen av de viktigste argumentene for å gjøre noe med 
skolestrukturen blant annet: 

 Endrede og økte krav til fagkompetanse kan gjøre mindre skoler mer sårbare over tid. 

 Muligheten for å rekruttere kompetansen det er behov for er vanskeligst ved de minste 
skolene. Enkelte lærere velger å si nei til stilling ved en liten skole fordi de blant annet er 
usikre på aldersblandede grupper. 

 Vanskelig å rekruttere skoleledere. 

 Det stilles like krav til skolen, lærerne og ledelsen fra elever, foreldre, allmenheten, 
politikere, direktorat og departement, uavhengig av skolestørrelse. Små skoler krever 
vesentlig mer ressurser pr elev til å løse alle oppgaver enn større skoler.  

 Det er forholdsmessig dyrt pr elev når klassene/gruppene blir små. 

 I Gran har mange elever, ca. 44 %, allerede skoleskyss. Mange av disse elevene får skyss 
begrunnet i farlig skoleveg. Gran betaler pr tur for hver enkelt elev. For elevene med 
kommunalt vedtak, dvs. farlig skolevei, betaler kommunen en ekstrakostnad på i underkant 
av kr 1 million. Ved en endring av skolestrukturen vil flere elever få skoleskyss, men Gran 
kommunes utgifter vil ikke stige vesentlig. Dette fordi merkostnaden for skoleskyss 
begrunnet i farlig skoleveg da bortfaller. 

 
I det videre vil de enkelte forslagene beskrives nærmere. 
 
Nedleggelse av ungdomskolen i Bjoneroa og flytting av elevene til Brandbu ungdomsskole. 
Elevtallet ved ungdomsskolen i Bjoneroa vil holde seg fra 10-22 elever, med 2-9 elever pr trinn, ut fra 
de som er bosatt i Bjoneroa pr. nå.  
 
På Brandbu ungdomsskole er elevtallet på det enkelte trinn, inkludert elevene fra Bjoneroa under 90 
(3 klasser) alle år, bortsett fra 10. trinn i skoleåret 2018/2019. Da kan elevtallet bli over 90, og det 
kan være behov for å dele trinnet i fire grupper.  Det er plass til å ha ti klasser ved BUS. For fremtidige 
trinn som skal inn på ungdomsskolen, vil det kunne være mulig at elever fra Moen/Jaren begynner 
ved Gran ungdomsskole istedenfor BUS dersom man ser at elevtallet nærmer seg 90. 
 
Ungdomsskolen i Bjoneroa har hatt og har gode resultater, både på elevundersøkelsen og 
grunnskolepoeng. Ser man på grunnskolepoeng over år, ligger gjennomsnittet for elevene i Bjoneroa 
godt over gjennomsnittet for øvrig i Gran. På elevundersøkelsen ligger skolen likt eller bedre enn de 
andre skolene i Gran. Resultatene på nasjonale prøver varierer sterkt fra år til år, og vil alltid være 
unntatt offentlighet. Om man sammenstiller resultatene over år, ser det ut til at skolen ligger 
omtrent som gjennomsnittet i Gran. Det er ikke den faglige kvaliteten pr i dag som er bakgrunnen for 
forslaget om nedleggelse av ungdomsskolen i Bjoneroa. 
 
Et viktig argument mot en nedleggelse av ungdomsskolen i Bjoneroa er avstanden til Brandbu. For en 
del elever vil det kunne innebære en total reisetid en vei til opp mot halvannen time. Det er også noe 
usikkerhet rundt Randsfjordferjas avganger og driftsstabilitet. 
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Et hovedargument for en nedleggelse er i tillegg til økonomi, den faglige sårbarheten som er ved en 
så liten skole. Med de lærerne som arbeider ved skolen, har man klart å dekke kompetansekravene. 
Samtidig ser man at det å skulle dekke kompetansekravene i alle fag over tid kan bli vanskelig. Innen 
2025 skal alle som underviser på ungdomstrinnet i matematikk, norsk og engelsk har 60 studiepoeng 
i faget. I alle andre fag, 30 studiepoeng. Med det antall lærere som er ved skolen, kan det bli 
vanskelig over tid å rekruttere og beholde nok kompetanse på alle områder. Dette kan over tid 
påvirke læringsutbytte for elevene. 
 
 
 
 
Sammenslåing av Grymyr og Sanne skole 
Grymyr skole har inneværende skoleår ca. 60 elever, mens Sanne skole har ca. 120 elever. Elevtallet 
for de to skolene vil kunne gå ned mot 140 elever totalt, hvis det ikke blir tilflytting innenfor 
skolekretsene på de årskullene vi nå kjenner til.  
 
En sammenslått Grymyr og Sanne vil fra skoleåret 2018/2019 kunne få ca. 180 elever og 
klassestørrelse fra 19 til 33 elever. Dette er det plass til i de eksisterende lokalene ved begge skoler. 
 
Ved valg mellom hvilket skolebygg som er best egnet har rådmannen sett på byggenes tilstand pr i 
dag, hva som er gjort de senere årene og hvilket fremtidige behov man ser pr i dag. Innenfor alle 
disse tre områdene er det Grymyr skole som kommer best ut. Grymyr skole fikk en betydelig 
oppgradering når det gamle «bassengbygget» ble omgjort til auditorium og diverse andre rom, samt 
at andre deler av skolen også fikk noe oppgradering. Det eneste oppgraderingsbehovet som kan 
komme i tillegg til det som allerede er kjent gjennom sak om eiendomsmassen og formålsbygg, er at 
lærerarbeidsplasser/personalrom må utvides ved en sammenslått skole.  
 
Sanne skole har et vesentlig større oppgraderingsbehov. I tillegg er det noen bygningsmessige 
utfordringer knyttet til universell utforming som vil kunne kreve betydelige investeringer.  
 
Et argument som taler mot Grymyr og for valg av Sanne som skolested er behovet for transport. 
Sanne skole har omtrent dobbelt så mange elever som Grymyr. Det innebærer at transportbehovet 
blir størst ved å velge Grymyr som skolested. I tillegg er det nok slik at flere foreldre på Grymyr kjører 
mot Gran og Viggadalen enn fra Sanne mot Grymyr og Jevnaker. Det kan derfor være behov for mer 
ekstra kjøring ved å velge Grymyr som skolested.  
I forhold til transport til/fra skolen, så er det slik at for at bussene skal rekke å kjøre til Grymyr, for så 
å rekke tilbake til ungdomsskolen, må Grymyr skole starte skoledagen litt over kl. 8. Dersom Grymyr 
velges som skolested kan det komplisere skoleskyssen noe, fordi mer skyss må over til fra Viggadalen 
til Grymyr. Dette anses allikevel som løsbart. 
 
Sanne skolekrets strekker seg nesten fra Fagertun sykehjem, langs Jarenvannet til krysset 
Jarenstranda/Ringdalslinna og opp mot Granavollen. I sør går kretsgrensen mellom Trintom og Sanne 
nederst i Grinilinna. Spesielt for de som bor i lia ut mot Viggadalen i både Ringdalslinna og Grinilinna, 
vil det være vesentlig lengre til Grymyr enn til Trintom.  
Rådmannen mener det vil være hensiktsmessig at de eiendommene som har adresse/utkjøring mot 
Jarenstranda endrer skolekrets til Trintom eller Jaren skole. Det er snakk om 3-5 elever hvor 
halvparten går mot Jaren og den andre halvparten mot Trintom. Dersom det skal åpnes for at 
Trintom skal ta i mot flere elever må skolen bygges ut. Rådmannen anbefaler ikke dette i denne 
saken. 
 
Sammenslåing av Fredheim skole med Brandbu barneskole 
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Fredheim skole har inneværende skoleår i overkant av 100 elever. Ved Brandbu barneskole er det 
over 300 elever. Med de kjente elevkullene vil elevtallet holde seg relativt stabilt på ca. 410 elever. 
 
Brandbu barneskole er bygget med 14 klasserom på ca. 60 m2. Det betyr at det er plass til 30 elever i 
hvert klasserom. I tillegg er det 4 klasserom på ca. 40 m2 som kan deles i to, og brukes til grupperom. 
Brukes disse rommene som klasserom er det plass til maksimalt 20 elever i hvert av de fire rommene. 
 
Det er også det som blir kalt «oaser» utenfor klasserommene, som er mer åpne læringsarealer. 
Summen av dette, gjør at det kan være godt over 400 elever ved BBS. Det totale elevtallet det er 
plass til vil avhenge av hvor mange som er på hvert trinn, men det er altså plass til en tredeling på 
inntil fire trinn. Ved maksimal utnyttelse vil den fleksibiliteten som man som utgangspunkt ønsker, bli 
borte, fordi grupperom tas i bruk som faste klasserom.  
Et argument mot å fylle BBS opp mot det maksimale elevtallet skolen tåler, er at det da ikke er rom 
for en elevtallsøkning man ønsker over tid. Skolekretsen vil være stor i areal, og det må forventes 
både nybygging og tilflytting av barnefamilier, som øker elevtallet ytterligere. Det kan da bli behov 
for å bygge på skolen. 
 
For å unngå at skolen får så mange elever at det ikke blir plass til nyinnflyttede, bør det gjøres en 
kretsgrensejustering mellom BBS og Jaren skole. Dette vil ikke ramme de elevene som allerede går på 
skolen, men de som skal begynne på skolen senere. Dette omtales nærmer under avsnittet om 
kretsgrensejusteringer. 
 
Kretsgrensejusteringer 
Endringer av skolestruktur som foreslås i denne saken i første rekke økonomisk argumentert. De 
kretsgrensejusteringene som foreslås er på samme måte begrunnet ut fra et økonomisk perspektiv, 
men det er også forsøkt hensyntatt praktiske løsninger. 
 
Bjoneroa ungdomsskole 
Ved nedleggelse av ungdomsskolen i Bjoneroa er det ikke nødvendig med kretsgrensejusteringer ut 
over at Bjoneroa skole må legges inn under Brandbu ungdomsskoles krets.  
 
Sanne og Grymyr skole 
Ved nedleggelse av Sanne skole og overflytting av elevene til Grymyr skole foreslås det å endre 
kretsgrensen mellom Sanne skole og Trintom/Jaren skoler langs Jarenstranda. Det foreslås at 
eiendommer med adresse Jarenstranda eller utkjøring til Jarenstranda fra krysset 
Ringdalslinna/Jarenstranda til Jarenstranda 200 blir tilhørende Trintom skole, mens øvrige 
husstander blir tilhørende Jaren skole.  
Det bør også ses på grensene mellom Sanne/Grymyr og Fredheim krets. Det kan være naturlig å gjøre 
enkelte endringer her slik at noen flere eiendommer flyttes over til Sanne/Grymyr krets. Dette  bør 
vurderes i som en del av høringsrunden. 
 
Fredheim skole, Brandbu barneskole og Jaren skole 
Det er her de største endringene i kretsgrensen foreslås. Elevtallet ved Brandbu barneskole bør 
forsøksvis reduseres noe, for å sikre plass for innflytting innenfor en stor skolekrets. 
Det foreslås derfor å endre kretsgrensene mellom BBS og Jaren skole slik at områdene Prestkvern, 
Rogne, Ulsvad og Sørvangsbakken, samt alle eiendommer fra Røysumlinna 3 og ned forbi Fagerlund 
barnehage og mot Jaren, overføres til Jaren skoles krets. Dette skal bare gjelde fremtidige elver 
innenfor dette område. Dette gjelder ca. 15 barn som bor i dette området pr nå som ikke har begynt 
på skolen. Disse endringene vil ikke endringer behovet skoleskyss. Det er omtrent samme avstand fra 
disse områdene til BBS og Jaren skole. Alle ligger innenfor 4 kilometer til Jaren skole.  
 
Kretsgrenser ungdomstrinn 
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Det er viktig å være klar over at grensen mellom Gran og Brandbu ungdomsskoler ikke bør endres 
vesentlig fra i dag. Dagens ordning med en fleksibel ungdomsskolegrense på grensen mellom 
Jaren/Moen og nå Brandbu barneskole bør videreføres. Dette for at man skal kunne styre 
elevtallsutviklingen best mulig på de to ungdomsskolene. 
 

  

Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Opplæringslov med forskrifter 
 
Eksisterende planer 
I kommuneplanens samfunnsdel heter det blant annet om kommunale tjenester: «I 2030 har Gran 
kommune kostnadseffektive offentlige tjenester av god kvalitet, med færre og mer robuste 
tjenestesteder med evne til nyskaping og utvikling.» 
 
Kvalitetsplan for grunnskolen 2017-2020 angir målsettinger og satsningsområder for skolene i 
perioden. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen særskilte som omhandler skolestruktur. 
 
Økonomi 
 
Skole Antall 

elever 
Budsjett 
2017 

Kostnad/ 
elev 
(skolens 
budsjett) 

Kostnad/
elev 
(ikke 
skolens 

budsjett) 
Regnskap 
2016 

Kostnad/
elev 
Renter og 
avdrag 
 
Beregnet 
for 2018 

Sum  
kostnad/ 
elev 

Sanne 121 10 984 000 90 775 8 990  99 765     
Grymyr 59 8 046 000 136 370 15 030 6 270 157 670 

Sum Grymyr og Sanne 180 19 030 000 105 720 10 970 2 055 118 745 

Brandbu barneskole 311 23 580 000 75 820 6 330 20 260 102 410 
Fredheim 107 9 048 000 84 560 8 830  93 390 

Jaren 143 13 392 000 93 650 6 400   100 050 
Moen 137 11 655 000 85 070 4 610  89 680 

Trintom 202 20 347 000 100 725 6 850 21 820 129 395 
Bjoneroa 53 6 980 000 131 700 11 780   143 480 

Brandbu ungdomsskole 250 22 836 000 91 344 12 440 13 510 117 294 

Gran ungdomsskole 247 21 977 000 88 975 11 200  100 175 
 
Denne tabellen viser en oversikt over kostnader pr elev ved den enkelte skole. I det videre rundt 
økonomi brukes det tall ut fra skolenes budsjett. 
 
Sanne og Grymyr 
En sammenslått Grymyr og Sanne skole vil skoleåret 2018/2019 kunne ha ca. 180 elever. 
Klassestørrelsen vil variere fra 13 til 33 elever. 
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Erfaringsmessig vet vi at en fulldelt skole med forholdsvis store klasser er kostnadseffektiv, dvs. at 
kostnad pr elev vil bli lavere. Dette fordi det vil bli noen flere elever pr. lærer.  
 
Kostnaden for Grymyr og Sanne er budsjettåret 2017 på totalt kr 19 030 000,- for skole og SFO. Dette 
er alle kostnadene som regnskapsførers på den enkelte skole. I tillegg kommer blant annet 
skoleskyss, kommunale avgifter, bredbånd, lisenskostnader, renhold, vaktmestertjenester.  
 
Ved beregning av innsparing har grunnskolesjef sett på kostnad pr elev ved da andre skolene. 
På barneskolene varierer den mellom nesten kr 76000,- på BBS til over kr 136000,- på Grymyr. Det er 
da ikke gjort fratrekk for kostnader til innføringsklasse, Trintom pluss, spesialundervisning eller annet 
som kan variere relativt mye mellom skolene. 
 
Det er grunnskolesjefens vurdering at en fulldelt barneskole med forholdsvis store klasser bør kunne 
ha en kostnad/elev ned mot hva BBS har inneværende skoleår. 
 
Ved beregning av mulig maksimal innsparing er regnestykket derfor slik: 
 
Kostnad Grymyr og Sanne skoler budsjettåret 2017   19 030 000,- 
 Gjennomsnittlig elevkostnad 105 720,- 
Sammenslått Grymyr og Sanne skoler 
 Ca. 180 elever * kostnad/elev kr 81 500,- ca. kr 15 000 000,- 
 
Mulig maksimal innsparing    ca. kr 4 000 000,- 
 
Dette er da den maksimale innsparingen grunnskolesjefen mener er mulig å gjennomføre.  
I praksis vil ikke alt dette spares inn på grunnskole. Ca. kr 500 000,- vil være reduksjon i direkte 
utgifter i eiendomsavdelingen (renhold, vaktmester). I tillegg kommer innsparing på strøm/olje. 
 
Fredheim til BBS 
Fredheim skole har inneværende skoleår 107 elever. Budsjettet til Fredheim skole er i 2017 på litt 
over 9 millioner kroner. For neste skoleår ser elevtallet ut til å bli 96 elever.  
 
Ved nedleggelse av Fredheim og overflytting av elevene til Brandbu barneskole har følgende blitt lagt 
til grunn: 
 
Elevgruppene på 1. til 7. trinn på BBS vil bli slik: 
1. trinn   64 elever 
2. trinn   52 elever 
3. trinn   63 elever 
4. trinn   56 elever 
5 trinn   58 elever 
6. trinn   57 elever 
7. trinn   72 elever 
Totalt  412 elever 
 
Elevtallet på 1., 3. og 7. trinn er slik at elevgruppa bør deles i tre. 
Brandbu barneskole har i tillegg til de 14 ordinære klasserommene på ca. 60 m2, 4 stk  
klasserom/grupperom på ca. 40 m2. Det er dermed plass til en tredeling av inntil fire trinn.  
 
Dette innebærer at ved overføring av de ca. 100 elevene fra Fredheim, vil det utløse tre klasser mer 
enn det er ved BBS i dag. 
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For hver ekstra klasse/gruppe vil det være ca. 1,25 årsverk lærer – kostnad ca. kr 780 000,- 
 
Totalkostnad lærer for tre ekstra grupper     kr 2 340 000,- 
I tillegg ca. 0,5 lærerårsverk ekstra på de andre trinnene, totalt 2 årsverk  kr 1 250 000,- 
Assistenter i skole og SFO ca. 2 årsverk      kr 1 000 000,- 
 
Maksimal innsparing i skole       kr 4 590 000,- 
Innsparing på eiendomsdrift strøm/olje etc. ca.     kr    500 000,- 
 
Total maksimal innsparing Fredheimelever til BBS    kr 5 000 000,- 
 
Bjoneroa skole – ungdomstrinnet 
Det er foreslått å flytte ungdomsskoleelevene ved Bjoneroa skole til Brandbu ungdomsskole, og 
innsparingen vil maksimalt være på ca. 1,2 millioner kroner.  
 
Pr i dag benyttes det ca. to lærerårsverk på ungdomstrinnet. Ved overføring av elevene til BUS vil det 
som utgangspunkt ikke utløse nye klasser. Årskullene ved Bjoneroa skole er mellom 2 og 9 elever.  
Det er grunnskoleleders vurdering at disse elevene kan innlemmes ved Brandbu ungdomsskole uten 
tilførsel av ekstra midler ut over spesialpedagogiske behov. 
 
Skyssutgifter 
Skyssutgiftene for Sanne-elever til Grymyr vil øke med ca. kr 200 000, og for Fredheim-elever til BBS 
vil utgiftene øke med ca. kr 100 000. Disse økte utgiftene tilfaller fellesområdet for grunnskole og er 
tenkt dekket gjennom de utgiftene man sparer på blant annet kommunale avgifter, bredbånd, 
forsikringer, lisenser etc.  
 
Skyssutgiftene for elevene ved Bjoneroa skole vil også øke noe. Samtidig er det slik at de fleste 
elevene i dag har skyss, og forskjellen vil bli marginal. Merutgift på skyss vil dekkes inn gjennom 
sparte utgifter som ikke er lagt inn i regnestykket pr nå.  
 
Totalutgiften for Gran kommune til skyss skal ikke bli høyere, men vi bruker midlene vi har på en litt 
annen måte. 
 
 
Bemanning 
Som det fremkommer under økonomi vil hoveddelen av innsparingen være på bemanning. Det er 
rådmannens vurdering at denne innsparingen er gjennomførbar uten at det går på bekostning av 
kvaliteten på opplæringen. 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen er innforstått med at tidsrammen som det er lagt opp til i denne saken er knapp. 
Dersom kommunestyret i desember 2017 vedtar å legge ut på høring de endringer i skolestruktur og 
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kretsgrenser som foreslås her, vil en sak til endelig behandling tidligst komme i mars. Det er da under 
et halvt år til endringene skal gjennomføres. Det må da være slik at kommunestyret er innforstått 
med at rådmannen starter arbeidet med å forberede strukturendringene, men at dette stoppes hvis 
kommunestyret vedtar det etter høringsrunden.  
 
Overganger og tilpasninger til ny struktur kan være vanskelig. Ideelt sett hadde det ikke vært 
nødvendig med så store innsparinger så raskt. Dersom de økonomiske rammene blir vedtatt sammen 
med endringer i skolestrukturen, vil det kunne bli knapt med tid og vanskelig å gjennomføre 
innsparingene. Samtidig er det slik at dersom det er viktig å få gjort noe rundt økonomien må skole 
gjennomføre innsparingene. Da vil det handle om evnen og viljen til å gjennomføre de vedtak som 
kommunestyret fatter. 

Prosess videre ved vurdering av endring av skolekretsgrense/skolenedleggelse  
Utdanningsdirektoratet har gjennom rundskriv 2-2012 av 15. mars 2012 presisert at en avgjørelse 
knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten. En avgjørelse om 
skolestruktur må bygge på kommunestyrets økonomiske, politiske og samfunnsmessige 
prioriteringer. Det er ikke noe i opplæringsloven eller annet regelverk som sier noe om når det er  
lovlig eller ulovlig å legge ned eller opprette en skole, men kommunen er forpliktet til å følge 
barnekonvensjonen, som betyr at kommunen i saker om skolestruktur også må gjøre en vurdering  av 
barnas beste. 
 
Det som regulerer saksbehandlingen knyttet til endring av skolestruktur er det ulovfestede 
forvaltningsrettslige prinsippet om at en sak skal være behandlet på en forsvarlig måte. Dette betyr 
at saken skal være tilstrekkelig belyst før det blir gjort vedtak. I en sak om en eventuell  
skolenedleggelse betyr det at kommunestyret skal ha rimelig kjennskap til synspunktene til de som 
berøres av nedleggelsen, før vedtak treffes. 
 
Utdanningsdirektoratet har derfor presisert at siden spørsmål om skolestruktur og kretsgrenser i stor  
grad berører foreldre og nærmiljø, bør skolens Samarbeidsutvalg, alternativt Foreldrerådet, få uttale 
seg før vedtak om skolestruktur/kretsgrenser. Også andre som elevrådet, fagforeninger til de som 
arbeider ved skolen, leietakere og andre som kan ha interesse i saken bør få uttale seg.   
 
Rundskriv 2-2012 fra Udir angir to ulike alternativer som Gran kommune kan følge, enten 
nedleggelse og forskriftsendring av skolekretsgrenser som to separate saker, eller nedleggelse og 
forskriftsendring som én og samme sak. Ved sammenslåing av Fagerlund/Solvang og Bjørklund til 
Brandbu barneskole, ble det fremmet en sak om nedleggelse og forskriftsendring av kretsgrenser, og 
rådmannen ser for seg at det gjøres tilsvarende denne gangen. 
 
Vurdering  
Det fremkommer i innledningen at denne saken ikke er en fullstendig utredning om skolestruktur, 
men er ment å gi et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for om kommunestyret ønsker å gå videre med 
omstillingsforslaget om å endre på skolestruktur og skolekretsgrenser. Til grunn for rådmannens 
vurderinger ligger derfor i første rekke et økonomisk perspektiv. Rådmannen fremhever spesielt at 
vurderinger rundt barnas beste og barnekonvensjonen vil bli vektlagt i saken som fremmes i 
etterkant av en eventuell høringsrunde. 
 
Kommunestyret har gitt rådmannen i oppdrag å skaffe Gran kommune en mer robust økonomi. Etter 
at fagfolk innenfor skole har sett på mulighetene, er det endring av skolestruktur man mener er det 
tiltaket som kan gi en økonomist gevinst som er nødvendig. Ut fra KOSTRA-tall synes det å se ut som 
om Gran kommune bruker forholdsvis mye penger på skole pr elev, sammenliknet med kommuner 
som har en skolestruktur med færre og større skoler. Sammenliknet med kommuner med tilsvarende 
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skolestruktur, bruker Gran forholdsvis lite penger. Dette er et tegn på at de i første rekke er på 
struktur Gran har noe å hente. 
 
Rådmannen har også vektlagt de utfordringer det pekes på rundt det å rekruttere og beholde både 
lærere og leder ved de mindre skolene. Det å ha god nok kompetanse på alle områder kan gi 
utfordringer over tid, og rådmannen vurderer at dette er mest kritisk ved de minste skolene.  
 
Rådmannens konklusjon og anbefaling er at kommunestyret legger ut på høring de forslag om 
endringer av skolestruktur og skolekretsgrenser som fremkommer i saken. 
Høringsfristen settes til ultimo januar, og ny sak med behandling av høringsinnspill, vurdering av 
barnas beste og eventuelle alternative løsninger fremmes til behandling i mars/april.  
 
 
Skyssutgiftene for vil øke noe ved endringer i skolestrukturen. Disse økte utgiftene tilfaller 
fellesområdet for grunnskole og er tenkt dekket gjennom de utgiftene man sparer, kommunale 
avgifter, bredbånd, forsikringer, lisenser etc. Totalutgiften for Gran kommune skal dermed ikke bli 
høyere. 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Sak legges ut til høring dersom vedtaket tilsier det. 
 

 
Dato: 8. november 2017 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Udir-2-2012---Behand

lingen-av-saker-om-skolenedleggelser-og-kretsgrenser.pdf 
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45/18 Referatsaker til kommunestyremøtet 14.06.2018 
 
Arkivsak-dok. 16/00035-43 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler Eli Stigen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 14.06.2018 45/18 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret tar referatsakene til møtet 14.06.2018 til orientering. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Brev til NVE: Flomforebygging i Brandbu – etterlyser flomsikringsplan og 
kostnadsoverslag m.m 07.05.2018 

Ja 

Notat vedrørende fastlegesituasjonen i Gran pr 23.05.2018 Ja 
Innlandet Revisjon IKS: Protokoll fra representantskapsmøte 23.05.2018 Ja 
Hadeland Energi AS: Innkalling til ordinær generalforsamling 04.06.2018 Ja 
Årsrapport Hadeland Energi AS 2017 Ja 
Hadeland Kraft AS: Innkalling til ordinær generalforsamling 04.06.2018 Ja 
Årsrapport Hadeland Kraft AS 2017 Ja 
Eldrerådet: Innkalling til møte 28.05.2018 Ja 
Råd for funksjonshemmede: Innkalling til møte 28.05.2018 Ja 
Årsrapport for råd for funksjonshemmede 2017 Ja 
Bjoneroa kulturbygg AS: Innkalling til ordinær generalforsamling 24.05.2018 Ja 
Trygg trafikk: Protokoll fra landsmøtet 24.04.2018 Ja 
 
 
 

 
Dato: 4. juni 2018 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Vedlegg Referatsaker 

kommunestyremøtet 14.06.2018.pdf
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46/18 Resultatrapportering 1. tertial 2018. 
 
Arkivsak-dok. 18/00746-9 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler Marianne Olsson 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 31.05.2018 16/18 

Kommunestyret 14.06.2018 46/18 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 31.05.2018 sak 16/18 
 
Formannskapets behandling 31.05.2018: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Morten Gausen 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Morten Hagen (GBL) 
Ordfører Willy Westhagen 
Rune Meier (H) 
 
Morten Hagen (GBL) la fram forslag til nytt punkt 4:  
 
Forslag til tilleggspunkt (nytt punkt 4, dagens punkt 4 blir punkt 5) fra Morten Hagen på vegne av FrP, 
MDG, H og GBL: 

  
4. Bevilgningen til Stiftelsen Gran Frivilligsentral økes med kr. 22.000,- for inneværende budsjettår 
og finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 
  
Bakgrunn for saken: 
Stortinget vedtok 18.12.2017 å bevilge kr. 11.000,- ekstra per frivilligsentral. Stiftelsen Gran 
Frivilligsentral har for inneværende år to sentraler berettiget til statstilskudd.  
Gran kommunestyre har i flere år vedtatt at de statlige bevilgningene i sin helhet skal videreføres i 
sentralene. 
Vedtaket i Stortinget kom for sent til at vi fikk inn dette i budsjettbehandlingen før jul. 
 
Rune Meier (H) stilte spørsmål ved egen habilitet i saken fordi han er samboer med felles barn med 
daglig leder i Gran frivilligsentral.  
 
Disse hadde ordet i habilitetssaken: 
ordfører Willy Westhagen 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Eli Stigen 
 
Ved votering ble Rune Meier (H) enstemmig erklært habil i saken. 
 
Votering 
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Ved votering over forslaget fra Morten Hagen (GBL), på vegne av Frp, MDG, H og GBL, til nytt punkt 
4, ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Innstillingen med det vedtatte tillegget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 31.05.2018: 
Kommunestyret vedtar følgende: 

1. Tertialrapport for 1. tertial tas til orientering. 
2. Finansforvaltningsrapport for 1. tertial tas til orientering. 
3. Budsjettet justeres slik: 

o Familie og velferd styrkes med 7 mill kr  

o Helse og omsorg styrkes med 1 mill kr  

o Kultur og samfunn styrkes med 1 mill kr 

o Renteutgifter reduseres med 1 mill kr 

o Pensjonsutgifter reduseres med 1 mill kr 

o Avsetning til disposisjonsfond reduseres med 7 mill kr 

4. Bevilgningen til Stiftelsen Gran Frivilligsentral økes med kr. 22.000,- for inneværende 
budsjettår og finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 
Bakgrunn for saken: 
Stortinget vedtok 18.12.2017 å bevilge kr. 11.000,- ekstra per frivilligsentral. Stiftelsen Gran 
Frivilligsentral har for inneværende år to sentraler berettiget til statstilskudd.  
Gran kommunestyre har i flere år vedtatt at de statlige bevilgningene i sin helhet skal 
videreføres i sentralene. 
Vedtaket i Stortinget kom for sent til at vi fikk inn dette i budsjettbehandlingen før jul.  
 

5. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide budsjettjusteringene i detaljbudsjettene for 2018.  

 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar følgende: 

1. Tertialrapport for 1. tertial tas til orientering. 
2. Finansforvaltningsrapport for 1. tertial tas til orientering. 
3. Budsjettet justeres slik: 

o Familie og velferd styrkes med 7 mill kr  

o Helse og omsorg styrkes med 1 mill kr  

o Kultur og samfunn styrkes med 1 mill  kr 

o Renteutgifter reduseres med 1 mill kr 

o Pensjonsutgifter reduseres med 1 mill kr 

o Avsetning til disposisjonsfond reduseres med 7 mill kr 

4.  Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide budsjettjusteringene i detaljbudsjettene for 2018.  
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Saksdokumenter Vedlagt 
Tertialrapport for 1. tertial 2018. 

 
Ja 

 
 

Oppsummering 
Tertialrapporten er rådmannens tilbakemelding til Kommunestyret om måloppnåelse så langt i 
året, den økonomiske situasjonen og hva som er utført av investeringsprosjekter. Til grunn 
for rapporten ligger bl.a. tertialsamtaler med kommunalsjefene og enhetslederne.  
Tertialrapporten inneholder også et kapittel som er rådmannens rapportering om status for 
kommunens finansforvaltning og et kapittel om status for oppfølging av Kommunestyrets 
vedtak. For nærmere vurderinger, se resten av saksframlegget og vedlagte tertialrapport. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
I økonomireglementet for Gran kommune, vedtatt 14. juni 2012, skal rådmannen rapportere 
måloppnåelse og endrede budsjettforutsetninger i løpet av året, både på inntekts- og 
utgiftssiden. Rapporten legges fram etter 4 og 8 måneders drift. 
I følge finansreglementet, vedtatt 20.09.2017, skal finansforvaltningen rapporteres tilsvarende. 
Finansforvaltningsrapporten legges fram som en del av den øvrige tertialrapporteringen. 

  

Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven. 
Gjeldende budsjett- og regnskapsforskrifter. 
 
Eksisterende planer 
Budsjett og økonomiplan for 2018 – 2021 med vedtatte endringer. 
 
 
Gjeldende vedtak 
Budsjett og økonomiplan for 2018 – 2021 med vedtatte endringer. 
 
 
Økonomi 
Tertialrapporten inneholder rapportering på økonomisk status pr 30.04.2018. 

 
Det framgår av rapporten at noen av kommunalsjefområdene varsler å være i budsjettbalanse eller 
styrer mot balanse i løpet av året med unntak av: 
 

 Familie og velferd, som varsler merforbruk på 11 mill kr 

 Helse og omsorg, varsler 3 mill kr i merforbruk 

 Kultur og samfunn, varsler 1,8 mill kr i merforbruk 
 
Overordnede inntekter og utgifter samt fellestjenester varsler noe mindreforbruk på 2 – 3 mill kr 
totalt. 
 
Hvis man skal budsjettjustere for noe av dette må en finne inndekning for dette i budsjettet.  



 19  

 
Kommunen har ett omfattende investeringsbudsjett for 2018, både i kroner og i antall prosjekter.  

Investeringsrammen i årsbudsjettet er på 278 mill kr, mens det er regnskapsført 44 mill kr i 1. tertial. 

Prognosene på årsbasis fra kommunalsjefområdene viser et anslått forbruk på 250 mill kr. Rapporten 

viser en oversikt over alle enkeltprosjektene, og der ser man at det er stor variasjon i framdrift og 

også noen varslede økonomiske avvik.  

 
Bemanning 
Ingen 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen er ikke tilfreds med at man ikke greier å drifte organisasjonen etter opprinnelig budsjett, 

men han ser også at det blir gjort mye godt arbeid for å holde de økonomiske rammene og erkjenner 

at noen av endringsprosessene og digitaliseringen av arbeidsprosesser må ta noe tid. Rådmannen ser 

også tydelige spor av forbedring innen flere av tjenesteområdene som bidrar positivt i 

budsjettbalansen. 

 

Rådmannen foreslår å styrke budsjettetområdene slik: 

 

 Familie og velferd med 7 mill kr  

 Helse og omsorg med 1 mill kr  

 Kultur og samfunn med 1 mill kr.  

 

Resten av differansen opp til avgitt prognose må kommunalsjefområdene selv greie å håndtere slik at 

de overholder sine økonomiske rammer. Rådmannen foreslår ingen budsjettjusteringer på 

investeringsbudsjettet foreløpig. 

 

Dette foreslås finansiert på følgende måte: 

 

 Renteutgifter reduseres med 1 mill kr 

 Pensjonsutgifter reduseres med 1 mill kr 

 Avsetning til disposisjonsfond reduseres med 7 mill kr 

 

Alternativt kan Kommunestyret bevilge mer eller mindre budsjettmidler til det enkelte 

budsjettområde eller la være å styrke budsjettrammene.  

Videre kan Kommunestyret velge å finansiere en styring av budsjettområdene med reduksjon i andre 
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budsjettområders ramme eller redusere avsetningen til disposisjonsfond ytterligere. 

 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen 
 

 
Dato: 28. mai 2018 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

RESULTATRAPPORTE

RING 1 2018 tert.docx.docx 

Disposisjonsfond 

saldo 2018.pdf  

2018 - 04 

Månedsrapport april  vedlegg tertialrapport.pdf 
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47/18 Universell utforming ved Gran kommunes formålsbygg 
 
Arkivsak-dok. 17/02088-10 
Arkivkode.  614  
Saksbehandler Gard Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 30.05.2018 26/18 

Formannskapet 31.05.2018 13/18 
Kommunestyret 14.06.2018 47/18 

 
 
Planutvalget har behandlet saken i møte 30.05.2018 sak 26/18 
 
Planutvalgets behandling 30.05.2018: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Wenche Strand (Ap)  
Kari Anne Jønnes (H)  
Helge Tryggeseth (MDG)  
 
Wenche Strand (Ap) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3:  
I planen bes gruppa vurdere og prioritere formålsbyggene med utgangspunkt i samfunnsdelen. 
 
Votering 
Forslaget fra Wenche Strand (Ap) ble enstemmig vedtatt 
Ved votering ble innstillingen med tilleggsforslaget fra Wenche Strand (Ap) enstemmig vedtatt 
 
Planutvalgets vedtak 30.05.2018: 

1. Kommunestyret tar til etterretning status på universell utforming ved kommunens 
formålsbygg og vurderer behovet for påkostninger i budsjettarbeidet for Budsjett og 
økonomiplan 2019-2022. 

2. Kommunestyret vedtar at nedsatt Ressursgruppe for universell utforming utformer en plan 
for universell utforming med virkning fra 2019 til 2028. 

3. I planen bes gruppa vurdere og prioritere formålsbyggene med utgangspunkt i 
samfunnsdelen. 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 31.05.2018 sak 13/18 
 
Formannskapets behandling 31.05.2018: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Morten Hagen (GBL) 
Rune Meier (H) 
Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) 
Gard Olsen 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
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Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Randi Eek Thorsen (Ap) la fram tilleggforslag, tilsvarende forslaget som ble vedtatt i planutvalgets 
møte 30.05.2018, til nytt punkt 3:  
1. I planen bes gruppa vurdere og prioritere formålsbyggene med utgangspunkt i samfunnsdelen. 
 
Randi Eek Thorsen (Ap) trakk sitt forslag. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 31.05.2018: 
1. Kommunestyret tar til etterretning status på universell utforming ved kommunens formålsbygg 

og vurderer behovet for påkostninger i budsjettarbeidet for Budsjett og økonomiplan 2019-2022. 
2. Kommunestyret vedtar at nedsatt Ressursgruppe for universell utforming utformer en plan for 

universell utforming med virkning fra 2019 til 2028. 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
2. Kommunestyret tar til etterretning status på universell utforming ved kommunens 

formålsbygg og vurderer behovet for påkostninger i budsjettarbeidet for Budsjett og 
økonomiplan 2019-2022. 

3. Kommunestyret vedtar at nedsatt Ressursgruppe for universell utforming utformer en plan 
for universell utforming med virkning fra 2019 til 2028. 

 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Fremdriftsplan for UU-registrering av skoler og barnehager av 7.5.2018 Ja 
Registrering av universell utforming ved Jaren skole av 7.5.2018 Ja 
Foreløpig kostnadsoversikt for å få et akseptabelt nivå på universell utforming.  Ja 
 
 

Oppsummering 
I Norge er universell utforming en strategi for å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle. Et sentralt mål 
er å forhindre diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne gjennom økt tilgjengelighet og 
løsninger som er likestilte i bruk. Både offentlig og privat virksomhet er pålagt å ha universell 
utforming av virksomhetens alminnelige funksjon.  
 
Nasjonale myndigheter har vedtatt visjon om at Norge skal være universelt utformet innen 2025: 
Norge universelt utformet 2025.  
 
Det er nedsatt en ressursgruppe med ressurspersoner innad i kommunen, innleid ekspertise og i fra 
råd for personer med funksjonshemninger. Alle formålsbygg gjennomgås for klarlegging av status på 
universell utforming og avklare budsjett for utførelse av tiltak for å få byggene tilfredsstillende 
universell utformet. 
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Råd for funksjonshemmede ønsket at det utformes en universell utformingsplan med virkning fra 
2017 til 2040. For å følge samme horisont som øvrige planer er forslaget at det nå lages en plan for 
perioden 2019 til 2028. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
I 2011 ble det dannet en ressursgruppe som satte i gang arbeid med registrering av status for UU og 
det foreligger rapport med status ved en del skoler samt rådhuset i fra høsten 2011.   Arbeidet ble 
avsluttet med et møte i ressursgruppen for UU den 15.12.2011. 
 
Etter at det igjen var satt av budsjettmidler til universell utforming fra 2017 kunne arbeid med å få 
kommunens bygg universelt utformet igjen igangsettes. 
 
Tidligere utførte rapporter over status for UU ved det enkelte bygg måtte gjennomgås på nytt med 
nye befaringer for at tiltakene skal tilfredsstille utviklingen som har vært i lovverket etter 2011.  
Saken var oppe i rådet for funksjonshemmede og det ble etablert en ressursgruppe for dette 
arbeidet. Gruppen består av ressurspersoner innad i kommunen, innleid ekspertise og i fra råd for 
personer med funksjonshemninger. Ressursgruppen prioriterer tiltak for utførelse innen type bygg og 
type funksjonshemning. 
 
Det pågår gjennomgang av skoler og barnehager og en totaloversikt over status på disse er forventet 
i løpet av august i år.  Pr. nå foreligger endelig rapport for Jaren skole, Moen skole og den eldre delen 
av Brandbu barneskole som ikke var del av prosjektet som ble ferdigstil t i 2016. 
 
Ved gjennomgang av formålsbyggene er det valgt å benytte dataprogrammet Byggforalle, utviklet av 
Statsbygg. For å vise systematikken i registrering og hvordan vurderinger blir foretatt er rapport for 
Jaren skole vedlagt saken. 
 
Foreløpig kostnadsoversikt for å få et akseptabelt nivå på universell utforming ved kommunale 
formålsbygg viser et økonomisk behov på i overkant av 30 mill. kr.  
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
LOV-2013-06-21-61: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 
(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)  
Hvor det fremgår i § 13. Universell utforming 
Offentlige virksomheter skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor 
virksomheten. Tilsvarende gjelder for private virksomheter rettet mot allmennheten. 
 
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hoved løsningen i de fysiske 
forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens 
alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. 
 
Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming 
av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for 
virksomheten. Ved vurderingen av om utformingen eller tilretteleggingen medfører en 
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uforholdsmessig byrde skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge 
funksjons hemmende barrierer, hvorvidt virksomhetens alminnelige funksjon er av offentlig art, de 
nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens ressurser, sikkerhetsmessige hensyn og 
vernehensyn. 
 
 
Eksisterende planer 
- Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av Gran kommunestyre 18. 6.2015 
 
- Kommuneplanens arealdel, bestemmelser og retningslinjer, vedtatt av Gran kommunestyre  
 
- Likestillingsplan 2012, vedtatt av Gran kommunestyre 29.3.2012 
 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyret 2015-2019s vedtak 12.5.2016: 
1. Kommunestyret ber rådmannen orientere kommunestyret om status for følgende tema, på 
bakgrunn av interpellasjon fra Petter Pettersen (Ap) og Paul André Lindseth (Ap) om universell 
utforming: 
• arbeidet med å sikre at alle skolebygg er universelt utformet 
• arbeidet med en statusoversikt over universell utforming av sine skolebygg, der det fremgår 
hvilke behov og utfordringer hvert bygg og uteområde har 
• arbeidet med fremdriftsplan og finansiering på hvordan man skal sikre universell utforming i alle  
kommunale skolebygg 
2. Orienteringene gis i forkant av budsjettbehandlingen, høsten 2016. 
 
3. Kommunestyret vil avgjøre prioriteringer og tiltak, på bakgrunn av rådmannens orientering.  
Interesseorganisasjoner og kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal være 
inkludert i det videre arbeidet. 
 
Kommunestyret vedtok 15.12.2016 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2017–2020 hvor det i 
investeringsoversikten er avsatte 2 mill. kr. pr. år frem 2024. 
 
Råd for funksjonshemmede vedtok 28.4.2017 i sak 6/17: 

1. Knut Raddum velges som representant for råd for funksjonshemmede i universell utforming 
ressursgruppe. Råd for funksjonshemmede har ikke tatt stilling til rekkefølgen av bygg som 
bør prioriteres.  

2. I tillegg:  
Gran kommune har per dags dato dessverre ingen bygg tilgjengelig for alle sine innbyggere. Har 
du blant annet nedsatt hørsel eller en synshemming betyr det at du utelukkes fra å delta i den 
offentlige debatten. Råd for funksjonshemmede kan heller ikke finne dokumentasjon på konkret 
plan for universell utforming i regi av kommunen.  
Med bakgrunn i dette ønsker Råd for funksjonshemmede at det utarbeides en plan for universell 
utforming og at dette arbeidet starter så raskt som mulig. Vi foreslår at universell utforming 
ressursgruppe som nå er nedsatt i henhold til å utrede kommunale bygninger får mandatet til å 
utforme en universell utformingsplan med virkning fra 2017 til 2040. 

 
Økonomi 
Gjeldende Økonomiplan 2018-2021 har satt en ramme på 2 mill. kr for hvilke investeringer til 
universell utforming som kan utføres i 2018.  
Behovet er totalt anslått til i overkant av 30 mill. kr for å ha et akseptabelt nivå på universell 
utforming.   Det medfører at den årlige rammen bør økes til 4 mill. kr. 
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Økonomi for å få utført tilstrekkelig utbedringer ved kommunens formålsbygg må avklares ved 
Budsjett og økonomiplan 2019-2022 og justeres ved årlig budsjettbehandling. 
 
 
Bemanning 
Ikke behov for økt bemanning.  
 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Det finnes ingen særlige grunner for ikke å ivareta UU utover at det ikke skal være en 
uforholdsmessig byrde.  Det er en vurdering som må foretas konkret for det enkelte bygg og det 
enkelte tiltak. 

 
Ved gjennomføring av tiltak for universell utforming kan det vurderes om enkelte typer bygg, f. eks. 
skoler, bør prioriteres. 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen merknad 
 

 
Dato: 22. mai 2018 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Fremdriftsplan for 

UU-registrering av skoler og barnehager av 7.5.2018.pdf
 

Registrering av 

universell utforming ved Jaren skole av 7.5.2018.pdf
 

Foreløpig 

kostnadsoversikt for å få et akseptabelt nivå på universell utforming.pdf
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48/18 Gran rådhus - Lukking av avvik og etablering av Familiens hus 
 
 
 
Arkivsak-dok. 15/00612-1 
Arkivkode.  158/39  
Saksbehandler Trygve Rognstad 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 31.05.2018 15/18 
Kommunestyret 14.06.2018 48/18 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 31.05.2018 sak 15/18 
 
Formannskapets behandling 31.05.2018: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Rune Meier (H) 
Gard Olsen 
Morten Hagen (GBL) 
 
Ordfører Willy Westhagen la fram følgende tilleggsforslag:  
Kulepunkt 2 i rådmannens innstilling: 
Tiltakene finansieres med 1 mill. kr fra disposisjonsfondet, 0,5 mill. kr fra driftsbudsjettet til 
eiendomsavdelingen og 1 mill. kr i låneopptak. 
Tillegg: 

A. Kultur og samfunn – eiendom tilføres 1 mill kr fra disposisjonsfondet slik: 

1230 4400 1300 418 1 000 000 
1940 8300 8801 1 000 000 (Disposisjonsfond 2569905) 

B. Kultur og samfunn – eiendom; 500 000 dekkes av ordinært driftsbudsjett til lukking av avvik 

og etablering av Familiens Hus. Utgiftene føres på prosjekt 418. 

C. Investeringsbudsjettet justeres slik:   3230 4400 1300 738  1 000 000 

3910 8300 8701 900 1 000 000 
 det vil si at  låneopptak for 2018 økes med 1 mill kr. 
 
Votering 
Innstillingen med tillegget enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 31.05.2018: 

1. Kommunestyret ber rådmannen iverksette nødvendige tiltak for å sikre tilfredsstillende 
lokaler til barnevern og psykisk helse, etablering av familiens hus og tilrettelegge for 
adgangskontroll. 

 
2. Tiltakene finansieres med 1 mill. kr fra disposisjonsfondet, 0,5 mill. kr fra driftsbudsjettet til 

eiendomsavdelingen og 1 mill. kr i låneopptak. 
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A. Kultur og samfunn – eiendom tilføres 1 mill kr fra disposisjonsfondet slik: 

1230 4400 1300 418 1 000 000 
1940 8300 8801 1 000 000 (Disposisjonsfond 2569905) 

B. Kultur og samfunn – eiendom; 500 000 dekkes av ordinært driftsbudsjett til lukking 

av avvik og etablering av Familiens Hus. Utgiftene føres på prosjekt 418. 

C. Investeringsbudsjettet justeres slik:   3230 4400 1300 738  1 000 000 

3910 8300 8701 900 1 000 000 
 det vil si at  låneopptak for 2018 økes med 1 mill kr. 

 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret ber rådmannen iverksette nødvendige tiltak for å sikre tilfredsstillende 

lokaler til barnevern og psykisk helse, etablering av familiens hus og tilrettelegge for 
adgangskontroll. 

 
2. Tiltakene finansieres med 1 mill. kr fra disposisjonsfondet, 0,5 mill. kr fra driftsbudsjettet til 

eiendomsavdelingen og 1 mill. kr i låneopptak. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Tilsyn – Gran kommune barneverntjenesten, vedtak datert 15.12.2017 Nei 
Tilsyn – Gran kommune psykisk helsetjeneste, vedtak datert 6.3.2018 Nei 
Gran rådhus – risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 17.1.2017 Nei 
 
 

Oppsummering 
Saken handler om finansiering av nødvendige ombygginger av rådhuset for å tilfredsstille dagens 
krav til sikkerhet for ansatte, informasjonssikkerhet og etablering av familiens hus. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 
Tilsyn fra Arbeidstilsynet 
Gran kommune har fått pålegg fra Arbeidstilsynet knyttet til barnevern og psykisk helse angående 
«Fare for vold og trussel om vold». Arbeidstilsynet henviser til arbeidsmiljøloven og 
arbeidsplassforskriften. 
Forskriftens § 2-21 sier at: 
"Ved fare skal arbeidstakerne raskt og på en sikker måte kunne evakueres fra alle arbeidsplasser og 
personalrom. Bygninger og arbeidsplasser skal være utformet med tilstrekkelige rømningsveier og  
nødutganger, som til enhver tid skal være åpne for fri ferdsel og lett kunne åpnes innenfra uten 
spesielle hjelpemidler. Dører som er plassert i rømningsveien skal åpne i rømningsretningen...."  
 



 28  

Videre viser Arbeidstilsynet til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10- 1 som tar for 
seg planlegging og tilrettelegging av arbeidet. Under bokstav n heter det at: "Arbeidet skal planlegges 
og gjennomføres på en slik måte at arbeidstakerne beskyttes mot vold og trussel om vold så langt det 
er mulig." 
 
Arbeidsgiver skal sørge for at fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold er 
fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd. Arbeidsgiver skal  
sørge for at arbeidstakerne så langt det er mulig beskyttes for vold, trusler og uheldige belastninger 
som følge av kontakt med andre. Ved utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler 
skal det særlig tas hensyn til fare for vold og trussel om vold. 
Tjenestens art tilsier en viss risiko i forbindelse med arbeidet, og det vil være naturlig å forutsette at  
visse tiltak er obligatoriske for å tilfredsstille kravene til arbeidsmiljøet når det gjelder sikkerhet. 
Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig og standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til 
enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet (arbeidsmiljøloven § 4-1 
første ledd). Arbeid innen barnevern og psykisk helse innebærer risiko, men det er av avgjørende 
betydning hvorvidt risikoen er akseptabel eller ei. 
 
For å imøtekomme kravene i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, må lokalene til barnevern 
og psykisk helse endres slik at tilfredsstillende sikkerhet for de ansatte kan oppnås.  
 
Familiens hus 
Kommunestyret vedtok 30.3.2017, sak 21/17, at etablering av et familiens hus, gjennom fysisk 
samling og organisatorisk integrering av tjenestene i virksomhet Barn og familie, og eventuelt andre 
hensiktsmessige virksomheter, tas med og vurderes i det pågående omstillingsarbeidet og i arbeidet 
med disponering av rådhusets arealer. 
 
Generell sikring av rådhuset 
Som ledd i arbeidet med informasjonssikkerhet som ble initiert av Datatilsynet, er det gjennomført 
en risikovurdering av fysisk sikkerhet i Gran rådhus. Følgende ble avdekket: 
Det er ikke gode låserutiner. Dør ved barnevernet står ofte åpent til langt på kveld. Hoveddøra står 
åpen under kveldsmøter. Uvedkommende kan ta seg inn og vandre rundt i rådhusets lokaler både før 
og etter stengetid. På dagtid er det ingen låste dører før du står inne på et kontor. Sannsynligheten 
for alle typer hendelser, både når det gjelder informasjonssikkerhet, personsikkerhet og verdisikkerhet 
øker betraktelig pga. manglende adgangskontroll på rådhuset. 
Som tiltak er følgende angitt: 
Adgangskontroll: Nøkkelkort, registrere besøkende, fysisk avgrensning av lokalene. Samtidig bør 
tidsregistrering innføres. Endringer bør gjøres i forbindelse med endringer av plassering i rådhuset. 
Lavthengende frukt: Gjennomgang av rutiner for låsing i rådhuset.  

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Arbeidsmiljøloven og arbeidsplassforskriften 
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 
Personopplysningsloven og personopplysningsforskriften 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Sak 21/17 – Familiens hus 
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Økonomi 
Nødvendige tiltak for å sikre lokalene til Barnevern og Psykisk helse, samt tilrettelegge for Familiens 
hus, er kostnadsberegnet til 1,5 mill. kr. 
Endring av kommunetorget slik at adgangskontroll kan innføres, er anslått til 1 mill. kr.  
 
 
Bemanning 
Tiltakene vil hovedsakelig bli utført av eksterne folk, men vil kreve noe innsats fra 
eiendomsavdelingen og IKT-avdelingen i kommunen. 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Som følge av ny organisering er det arbeidet med å flytte de ansatte på rådhuset for å oppnå best 
mulig samhandling innenfor de nye områdene. Noe flytting er allerede gjort uten at det har ført til 
vesentlige kostnader. Familiens hus er en viktig premiss for denne prosessen.  
 
Det er et klart behov for å sikre rådhuset bedre, både i forhold til sikkerhet for de ansatte og i forhold 
til datasikkerhet, sikring av personopplysninger og verdier. Slik det er i dag er tilgangen til kontorene 
alt for enkel for uvedkommende. 
 
Rådmannen mener at risikoen forbundet med dagens lokaler til barnevern og psykisk helse, ikke er 
akseptabel. Det må derfor foretas en del ombygginger for å tilfredsstille kravene for sikkerhet knyttet 
til barnevern og psykisk helse. 
Eksempel på tiltak er kontorer med ekstra dør til nabokontor, ganger med flere utganger og 
møterom med 2 utganger (rømningsveger). 
 
Rådmannen anbefaler at lukking av arbeidstilsynets pålegg ses i sammenheng med etablering av 
Familiens hus. Dette gjøres ved at rådhusets østfløy ominnredes til Familiens hus. I denne fløya 
innplasseres områdene Familie og velferd og Barnehage og skole.  
Det innebærer at helsestasjonen, PPT, psykisk helse, barnevern og barnehage/skole vil være 
lokalisert så nært hverandre som mulig, ut fra de lokalene som er tilgjengelig i rådhuset. 
 
Flyttingen vil berøre Fellesrådet som flytter noen av sine ansatte fra kontorer i 2. etg. i østfløya til 2. 
etg. i vestfløya. Dette medfører behov for noe datakabling både for Fellesrådet og kommunen.  
 
Videre mener rådmannen at rådhuset ikke har det generelle sikkerhetsnivået som bør være i 2018. 
Det ble bygget på slutten av 1970-tallet i forhold til de normer som var den gangen. Økt trusselnivå 
og krav til sikkerhet i samfunnet gjør at rådmannen anbefaler at kommunetorget bygges om slik at 
det muliggjør innføring av adgangskontroll. Det vil innebære at besøkende ikke kommer forbi 
kommunetorget uten at de blir sluppet inn av en ansatt. Det vil redusere risikoen for at 
uvedkommende får tilgang til opplysninger el ler verdier som er tilgjengelig på kontorer og i analoge 
arkiv. 
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Tidligere innhentet tilbud på å etablere adgangskontroll indikerer at det vil koste ca. 1 mill. kr + mva. 
Det vil uansett ikke være mulig å innføre det før i 2019. Rådmannen anbefaler derfor at finansiering 
av adgangskontroll vurderes gjennom den ordinære budsjettprosessen for 2019.  
 
I forbindelse med flytteprosessen har det vært vurdert å flytte Statens vegvesen for å få best mulig 
lokalisering av Helse og omsorg. Kostnaden i forbindelse med f lytting av datanett og låssystem for 
vegvesenet anses imidlertid for store, sett i forhold til at vegvesenet kun er her inntil arbeidene med 
rv.4 er ferdig. Helse og omsorg får derfor en midlertidig løsning fordelt på vestfløya og nordfløya.  
 
Tiltakene foreslås finansiert som en kombinasjon av drift og investering med 1 mill. kr i låneopptak, 1 
mill. kr fra disposisjonsfond og 0,5 mill. kr fra eiendomsavdelingens vedlikeholdsbudsjett 
(driftsbudsjettet). 
 
Alternativt kan tiltakene i sin helhet finansieres som låneopptak eller i sin helhet belastes 
disposisjonsfondet. Rådmannen fraråder å ta hele summen over driftsbudsjettet som allerede har 
stramme rammer. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ikke relevant 
 

 
Dato: 24. mai 2018 
Godkjent av rådmannen 
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49/18 Reguleringsplan for Sagatangen - sluttbehandling 
 
Arkivsak-dok. 17/01135-29 
Arkivkode.  Sagatangen  
Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 02.05.2018 25/18 

Kommunestyret 24.05.2018 27/18 
Kommunestyret 14.06.2018 49/18 

 
 
Planutvalget har behandlet saken i møte 02.05.2018 sak 25/18 
 
Planutvalgets behandling 02.05.2018: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Pål Tingelstad (Ap)  
Kommunalsjef Leif Arne Vesteraas 
Øyvind Sørlie 
Helge Tryggeseth (MGD) 
Helge Haukeli (Ap)  
Utvalgsleder Roger Nyhus (GBL)  
Kari-Anne Jønnes (H) 
 
Utvalgsleder Roger Nyhus (GBL) foreslo å opprettholde byggegrense på 10 meters byggegrense.   
 
Votering 
Forslaget fra utvalgsleder Roger Nyhus (GBL) falt med fem mot fire stemmer.  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Planutvalgets vedtak 02.05.2018: 
 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Gran kommunestyre reguleringsplan for 
Sagatangen, med følgende endringer: 
 Byggegrensen langs fylkesveg 36 (Jarenstranda) fastsettes til 12,5 meter, slik Statens 

Vegvesen krever i sin høringsuttalelse 
 Fortauet langs østsiden av fylkesveg 36 fjernes på plankartet, og erstattes av «Annet vegareal 

– grøntareal». 
 Reguleringsbestemmelsenes § 6.2 endres slik NVE har stilt krav om i sin høringsuttalelse, for 

å dokumentere tilfredsstillende sikkerhet mot flom, sikre kjellere mot skader og sikre at 
vassdragskryssinger gjennomføres på en vassdragsteknisk tilfredsstillende måte.  

 Konklusjonene i støyutredningen, datert 6. mars 2018, tas inn i reguleringsbestemmelsenes  
§ 4.7 og i planbeskrivelsens pkt. 4.15. 

 Det tas inn tillegg i reguleringsbestemmelsene som sikrer rekkefølgekrav vedr. 
bussholdeplass, etablering av turvei langs adkomstvegen, at de gamle bygningene ute på 
tangen brukes til allmennyttige aktiviteter i tilknytning til grønnstrukturen og at endringer og 
skjøtsel av kantvegetasjon må gjøres i dialog med fylkesmannen. 

 

2. Klagefrist settes til 3 uker fra kunngjøringsdato. 
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Kommunestyret har behandlet saken i møte 24.05.2018 sak 27/18 
 
Kommunestyrets behandling 24.05.2018: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Roger Nyhus (GBL) 
Helge Haukeli (Ap) 
Pål Tingelstad (Sp) 
Leif Arne Vesteraas 
Anne Solstad (GBL) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Morten Hagen (GBL) 
Ordfører Willy Westhagen 
 
Roger Nyhus (GBL) la fram følgende endringsforslag: 
Byggegrense settes til 10 meter mot Fylkesveg 
 
Ordfører Willy Westhagen la fram følgende utsettelsesforslag:  
Saken utsettes til kommunestyremøtet 14. juni. 
 
Disse hadde ordet i utsettelsessaken: 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Leif Arne Vesteraas 
Ordfører Willy Westhagen 
 
Votering over utsettelsesforslaget: 
Ved votering over utsettelsesforslaget fra ordfører Willy Westhagen, ble forslaget vedtatt med 18 
mot 9 stemmer. 
 
Kommunestyrets vedtak 24.05.2018: 
Saken utsettes til kommunestyremøtet 14. juni. 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Gran kommunestyre reguleringsplan for 
Sagatangen, med følgende endringer: 
 Byggegrensen langs fylkesveg 36 (Jarenstranda) fastsettes til 12,5 meter, slik Statens 

Vegvesen krever i sin høringsuttalelse 
 Fortauet langs østsiden av fylkesveg 36 fjernes på plankartet, og erstattes av «Annet vegareal 

– grøntareal». 
 Reguleringsbestemmelsenes § 6.2 endres slik NVE har stilt krav om i sin høringsuttalelse, for 

å dokumentere tilfredsstillende sikkerhet mot flom, sikre kjellere mot skader og sikre at 
vassdragskryssinger gjennomføres på en vassdragsteknisk tilfredsstillende måte.  

 Konklusjonene i støyutredningen, datert 6. mars 2018, tas inn i reguleringsbestemmelsenes  
§ 4.7 og i planbeskrivelsens pkt. 4.15. 
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 Det tas inn tillegg i reguleringsbestemmelsene som sikrer rekkefølgekrav vedr. 
bussholdeplass, etablering av turvei langs adkomstvegen, at de gamle bygningene ute på 
tangen brukes til allmennyttige  aktiviteter i tilknytning til grønnstrukturen og at endringer og 
skjøtsel av kantvegetasjon må gjøres i dialog med fylkesmannen. 

 

2. Klagefrist settes til 3 uker fra kunngjøringsdato. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Saksframlegg og vedtak – planutvalgets sak 40/17, møte 14. desember 2017 Nei 
Planbeskrivelse, oppdatert 27. april 2018                                                                                   Ja 
Reguleringsplankart, oppdatert 27. april 2018                                                                           Ja 
Reguleringsbestemmelser, oppdatert 27. april 2018                                                                Ja 
Høringsuttalelser: 

- Fylkesmannen i Oppland – sammendrag statlige innsigelser, 31. januar 2018     Ja 
- Fylkesmannen i Oppland, datert 30. januar 2018                                                       Ja 
- NVE, datert 25. januar 2018                                                                                            Ja 
- Statens Vegvesen, datert 30. januar 2018                                                                    Ja 
- Bane Nor, datert 18. januar 2018                                                                                   Ja 
- Oppland fylkeskommune, datert 1. februar 2018                                                       Ja 
- Gran Handel og Håndverk, datert 30. januar 2018                                                     Ja 
- Norsk Ornitoligisk Forening, datert 27. januar 2018                                                  Ja 
- Boligsameiet Granumsvegen 8-10, datert 1. februar 2018                                       Ja 
- Hofsbro 2 Eierseksjonssameie, datert 30. januar 2018                                             Ja 
- Sandødegården Sameie, datert 15. januar 2018                                                        Ja 
- Opsahl Begravelsesbyrå, datert 31. januar 2018                                                        Ja 
- Anders Morstad, datert 31. januar 2018                                                                     Ja 

 
 

Oppsummering 
 

Etter kommunestyrets vedtak i sak 42/17, der Sagatangen ble valgt som lokalisering for nytt 
sykehjem og omsorgsboliger, ble det startet opp arbeid med reguleringsplan for Sagatangen. 
Forslaget til reguleringsplan viser en planlagt utbygging av nytt sykehjem og omsorgsboliger, samt 
parkering vest for Vigga og grøntstruktur ned mot Jarenvatnet og langs Vigga. 
  

Reguleringsplanen omfatter et område på totalt 61,6 dekar, hvorav ca. 16 dekar foreslås regulert 
til sykehjem, omsorgsboliger m.m. og ca. 22 dekar til grøntstruktur/LNF-område. 
Arealdisponeringen er i hovedsak i tråd med gjeldende kommunedelplan for Gran sentrum (2013), 
men reguleringsformålet for selve Sagatangen foreslås endret fra kombinert byggeområde 
(bolig/næring) til kombinert byggeområde bolig/tjenesteyting. Området vest for Vigga foreslås 
endret fra kombinert byggeområde (bolig/næring) til parkering. 
 

Reguleringsplanen har vært på høring og offentlig ettersyn, og i denne saken behandles 
høringsuttalelser og innsigelser. Rådmannen foreslår noen endringer i planen og bestemmelsene 
for å imøtekomme innsigelsene og fremmer saken for sluttbehandling i kommunestyret. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
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Bakgrunnen for saken framgår av planutvalgets sak 40/17 (møte 14.12.2017), der det ble vedtatt å 
sende reguleringsplanforslaget på høring og legger det ut til offentlig ettersyn.  
 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden fra 20. desember 2017 til 1. februar 2018, og det 
kom inn i alt 12 høringsuttalelser, 5 fra offentlige myndigheter og 7 fra andre: 
 

 

Hørings-
instans 
 

 

De viktigste punktene i høringsuttalelsen 
 

Kommentar 

 

Offentlige høringsinstanser: 
 

Fylkes-
mannen i 
Oppland 
 
 
 

Fylkesmannen påpeker at det ikke er gjort ny støyfaglig utredning i 
forbindelse med reguleringsplanen, men at det henvises til 
støyvurderingene i kommunedelplan for Gran sentrum og 
støyvurderinger for ny trase for Rv. 4. Fylkesmannen krever at det 
gjennomføres en oppdatert støyfaglig utredning i henhold til 
støyretningslinjene i T-1442/2016. I og med at planen legger til 
rette for bygging av sykehjem og omsorgsboliger innenfor gul 
støysone, kreves det ny utredning samtidig med forslag til 
reguleringsplan. Fylkesmannen har derfor innsigelse, men 
innsigelsen kan imøtekommes ved å gjennomføre støyutredning og 
innarbeide evt. avbøtende tiltak i reguleringsbestemmelsene.  
 

I reguleringsplanforslaget er avgrensingen av byggeområdene 
justert, med en utvidelse på 8 meter mot øst. Dette medfører at 
det kan bygges 4 meter utover begrensningen i kommunedel-
planen. Det er ikke stor avstand til Jarenvatnet i denne delen av 
planområdet, derfor forventer fylkesmannen at bestemmelsene 
sikrer etablering av turvei innenfor byggeområdet B/T-1.  
 

For de delene av grønnstrukturen som ligger innenfor 
naturreservatet må det presiseres at verneforskriften gjelder. 
Fylkesmannen ønsker at det i bestemmelsene tas inn et punkt om 
at eventuelle endringer og skjøtsel av kantvegetasjon gjøres i 
dialog med Fylkesmannen som er vernemyndighet for 
naturreservatet.  
 

Fylkesmannen påpeker at det i hovedsak legges opp til parkering 
på bakkeplan, og ber om at det vurderes om det er mulig å bygge 
parkering i kjeller. Fylkesmannen anbefaler at kommunen legger 
opp til en restriktiv parkeringsnorm og at det sikres at antall 
parkeringsplasser ikke overstiger normen i forslag til ny 
kommuneplan. Det bør også tas inn minimumskrav til 
sykkelparkering. 
 

Område KBA/OPT er bebyggelse med kulturminneverdi, og pga. 
nærheten til naturreservatet ønsker ikke fylkesmannen «tung» 
utnyttelse av dette området. Fylkesmannen ber om at det i 
bestemmelsene i større grad sikres at denne bebyggelsen skal 
brukes til allmennyttige aktiviteter i tilknytning til grønnstrukturen 
på Sagatangen. Området bør ikke forbeholdes offentlig og privat 
tjenesteyting som planforslaget nå åpner opp for.  
 

 
 
Det er gjennomført  
ny støyutredning, og 
resultatet av denne 
foreslås innarbeidet i 
planbeskrivelsen og i 
regulerings-
bestemmelsene. 

 
 
Det blir foreslått et 
tillegg i regulerings-
bestemmelsenes      
§ 5.2 som ivaretar 
disse hensynene. 

 
Det blir foreslått et 
tillegg i regulerings-
bestemmelsenes  
§ 4.11 og § 5.8 som 
ivaretar dette. 

 
Administrasjonen 
mener at det er 
problematisk å vedta 
en mer restriktiv 
parkeringsnorm for 
dette prosjektet. 

 
Det blir foreslått et 
tillegg i regulerings-
bestemmelsenes       
§ 5.3 som ivaretar 
disse hensynene. 
 

NVE NVE påpeker at det i reguleringsplanarbeidet ikke er gjennomført  
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grunnundersøkelser. I planområdet har det tidligere vært sagbruk, 
det ligger ved et vann/ vassdrag og det er trolig mye humus og 
rester fra skogvirke i grunnen. Dette er ikke god byggegrunn, og 
det kan gi utfordringer med vanninntrenging og stabilitet. NVE 
mener at det er viktig å gjennomføre grunnundersøkelser, og at 
det beste er å unngå bygg med kjeller i slike områder. Dersom 
dette ikke er mulig, må planbestemmelsene være tydelige på at 
kjeller må tåle belastningen fra vanntrykk i grunnen, kjellere i 
flomsonene kan bare benyttes til parkeringskjeller og all 
elektrisk/teknisk installasjoner må plasseres i flomsikker høyde.  
 

NVE forutsetter at eksisterende vassdragskryssinger er lagt inn i 

beregningene av flomhøyder. Dersom det er behov for tiltak på 

eksisterende kryssinger eller skal etableres nye kryssinger, må 

disse utformes vassdragsteknisk tilfredsstillende, en må unngå 

gravearbeider og pilarer i vassdraget, og de må dimensjoneres til å 

kunne ta unna for en 1000-års flom. 

NVE stiller krav om at det må foretas følgende endringer i 
reguleringsbestemmelsene for å ivareta nasjonale og regionalt 
viktige interesser knytta til sikkerhet mot flom. Dersom kommunen 
ikke gjør dette, vil NVE ha innsigelse mot reguleringsplanen: 
 

1. Planbestemmelse § 6.2 er ikke god nok og må omformuleres og 
strammes opp: 

a. Alle tiltak innenfor faresone flom må dokumentere tilfredsstillende 
sikkerhet mot flom i tråd med sikkerhets-krav gitt i byggteknisk 
forskrift før bygging kan starte. For helsehus/sykehjem gjelder F3, for 
kjeda/sammensatte omsorgsboliger med mer enn 10 boenheter 

gjelder sikkerhetskrav F3, for frittstående omsorgsboliger med færre 
enn 10 boenheter gjelder F2 og for uteoppholdsareal og parkering 
oppe på bakken gjelder F1. 

b. Der det etableres kjeller innenfor flomsona, ved lavpunkt og der det 

er fare for vanninntrenging i grunnen må kjelleren tåle å bli satt 
under trykk fra vann og alle tekniske installasjoner og elektriske 
anlegg må plasseres i flomsikker høyde. Det er ikke tillatt å benytte 

kjellere til annet enn parkeringsareal innenfor faresone flom. 
2. Det må tas inn en bestemmelse som sikrer at nye vassdragskryssinger 

og endringer på eksisterende kryssinger skal gjennomføres på en 
vassdragsteknisk tilfredsstillende måte ved å: 

a. Dimensjoneres for å kunne ta unna for en 1000-års flom. 
b. Unngå pilarer i vassdragsstrengen. 
c. Unngå oppstuvende effekter. 

d. Unngå gravearbeider i elva i perioder da yngel og annet dyreliv i 
vassdraget kan ta skade. 

Rapport med 
grunnundersøkelser 
er gjennomført 
(januar 2018). Behov 
for tiltak (peling 
m.m.) er innarbeidet 
i prosjektet 
 
 
 
 

Det blir foreslått et 
tillegg i regulerings-
bestemmelsene som 
ivaretar disse 
hensynene, se 
omtale nedenfor. 
 
 

 
 

 
Administrasjonen 
foreslår at de 
punktene NVE stiller 
krav om tas inn i 
regulerings-
bestemmelsenes       
§ 6.2 

Statens 
Vegvesen 
(SVV) 
 
 

SVV har innsigelse mot forslaget om 10 m byggegrense, fordi dette 
ikke ivaretar eventuelle framtidige arealbehov for vegen. SVV 
forventer at rekkefølgebestemmelsen for bussholdeplassen 
knyttes til B/T-1 og ikke B/T-2. SVV varslet først innsigelse mot 
fortauløsningen langs fylkesvegens østside og utvidelsen av brua 
over Vigga, men kan akseptere at dette tas ut. Nødvendig sideareal 
langs fylkesvegen må reguleres til «annen veggrunn – grøntareal» 
Forutsetningen er at det settes rekkefølgekrav om universelt 
utformet gangadkomst fra bussholdeplassen til omsorgssenteret. 

Administrasjonen 
foreslår at 
vegvesenets krav om 
12,5 byggegrense 
imøtekommes, og at 
fortauet tas ut og 
erstattes av formålet 
«annen veggrunn – 
grøntareal». 
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Frisiktsonene må målsettes på plankartet. 
For tiltak som direkte berører fylkesvegen må det inngås 
gjennomføringsavtale med vegvesenet. 
Det er viktig å gjennomføre støyutredning, jfr. støyretningslinjene 
T-1442. 

Dette er gjort. 
Dette vil bli gjort der 
det er aktuelt. 
Se omtale av støy-
utredning ovenfor. 

Bane Nor  
 
 

Bane Nor har innsigelse, der de krever at det inntegnes en 
byggegrense 20 meter mot jernbanen. 
De ber også om at det foretas oppmålingsforretning for 
eiendommene langs jernbanen. 

Dette er endret på 
plankartet. 
Det er ikke aktuelt å 
gjøre dette nå. 

Oppland 
fylkes-
kommune 
(OFK) 
 
 
 

OFK uttaler at plasseringen av en så stor arbeidsplass 
sentrumsnært vil bidra positivt til tettstedsutviklingen, og 
planforslaget legges også til rette for at allmenheten får tilgang til 
friluftsområder langs Jarenvatnet. OFK minner om at bruer og 
andre tiltak som berører vassdrag må avklares etter relevant 
lovverk. Det anbefales rekkefølgekrav om ferdigstilling av 
bussholdeplassen til utbygging innenfor B/T-1, og at 
bussholdeplassen og gangatkomst må få universell utforming. 
OFK stiller spørsmål vedr. adkomst til B/T-2. 

 
 
 
Se omtale av NVEs 
merknad om dette. 
 
Endret i best. § 4.1 k) 
 
Se best. § 4.1 l) 

 

Organisasjoner, naboer og andre: 
 

Gran 
Handel 
og 
Håndverk 
(GHH) 

GHH uttaler at planen er positiv for Gran sentrum og at dette 
prosjektet vil bygge opp under GHH sitt mål om å utvikle Gran 
sentrum som et attraktivt regionsenter for Hadeland.  
GHH mener det er positivt at det legges inn mye areal til 
grøntområder og at allmennhetens tilgjengelighet til Vigga og 
Jarenvannet sikres.  
Det er viktig at krysset Jarenstranda/Granumsvegen blir et 
oversiktlig kryss. De bør tilrettelegges for adkomst til det planlagte 
parkeringsarealet vest for Gran stasjon. For regionsenteret er det 
viktig at det avsettes nok areal til parkering, og for den visuelle 
profilen i sentrum bør planen om bruk av nordisk trevirke følges 
opp. 

Administrasjonen er 
enig i at prosjektet 
vil ha stor betydning 
for regionsenteret og 
vil sikre at allmen-
hetens interesser 
ivaretas ved 
opparbeidelse av 
grøntområdene.  
Trafikksikkerheten 
ved innkjøringen må 
avklares med 
vegvesenet. 

Norsk 
Ornitolog
isk 
Forening, 
Hadeland 
lokallag  

Norsk Ornitologisk Forening uttaler at de ikke vil uttale seg om 
bygningene som planlegges, men om bevaring av naturen rundt. 
Slik reguleringsplanen er vist mener de at hensynet til reservatet er 
ivaretatt. Men de reagerer på en illustrasjon som er vist i avisen, 
med en badestrand som er vist i avisen. Dette er uakseptabelt i et 
reservat. Foreningen ønsker at hensynet til naturreservatet skal 
gjennomsyre detaljplanleggingen, og foreslår at det planlegges et 
fugletårn i nærheten av Viggas utløp. De vil gjerne bidra i et slikt 
prosjekt. 

Illustrasjonen med 
badestrand er et 
arkitektinnspill i 
konkurransefasen, 
og ikke en del av 
kommunens planer. 
Ideen med fugletårn 
er interessant, og 
bør følges opp ved 
planlegging og 
opparbeiding av 
grøntområdene. 

Bolig-
sameiet 
Granums-
vegen   
8–10 

Sameiet mener det er behov for en mer trafikksikker løsning i 
krysset Granumsvegen/ Jarenstranda enn det som er vist, og at det 
bør innføres ordinær vikeplikt i krysset i tillegg til noen andre 
risikoreduserende tiltak. De har også synspunkter på ROS-
analysens punkt 46 om sabotasje/terrormål og punkt 52 om 
skolebarn 

Skilting, fartsgrenser 
m.m. vedtas ikke i 
reguleringsplanen. 
Men kommunen vil 
avklare disse 
forholdene med 
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vegvesenet for å 
sikre trafikksikre 
løsninger i området. 

Hofsbro 2 
Eierseksjo
nssameie 

Sameiet har i sin høringsuttalelsen følgende ønsker pga. økende 
trafikk: Støyskjerming mot Fv. 36 og Skiakersgutua, fartsgrense 40 
km/t, fartsdumper og fotgjengerfelt ved innkjøring til ny parkering. 

Forslagene noteres 
og vurderes videre, 
men de fleste av 
dem bestemmes ikke 
i reguleringsplanen. 
Støyforhold omtales 
i eget punkt i saken. 

Sandøde-
gården 
Sameie 

Sameiet påpeker at det er viktig at planene for miljøgata blir 
realisert, for å løse trafikkutfordringene i området. Krysset 
Oslolinna/Jarenstranda har en utforming som skaper farlige 
trafikksituasjoner, særlig om vinteren. Sameiet ber om en 
rekkefølgebestemmelse som sikrer at de nødvendige endringene i 
vegsystemet blir gjennomført samtidig med utbygging av 
Sagatangen.   

Administrasjonen er 
enig i at tiltakene er 
viktige og vil fortsatt 
arbeide med å få 
avklart framdrift og 
prioritering av  
miljøgateprosjektet. 
Men et strengt 
rekkefølgekrav ville 
kunne bety 
utsettelse av bygge-  
prosjektet. 

Opsahl 
Begravel- 
sesbyrå  

Opsahl Begravelsesbyrå tar i høringsuttalelsen opp en del spørsmål 
knyttet til kjøle- og stellerom for døde og utforming/organisering 
av dette i prosjektet. 

Innspillene over-
sendes prosjekt-
gruppa for vurdering 
i videre planlegging. 

Anders 
Morstad 

Anders Morstad tar i sin høringsuttalelse opp en del forhold 
knyttet til økonomien i prosjektet. Han reiser spørsmål ved om det 
er mulig å gjennomføre utbyggingsprosjektet innenfor den 
kostnadsrammen som er satt.  

Disse temaene er 
ikke relevante for 
behandlingen av 
reguleringsplanen, 
men blir behandlet 
av kommunestyret i 
andre saker. 

 

I løpet av og i etterkant av høringsperioden er det gjennomført både grunnundersøkelser og 

støyutredning: 

 Grunnundersøkelser (WSP Engineering, 9. januar 2018): Rapporten viser som ventet varierende 

grunnforhold, med mye torv og kalkmasser i nordre del. Det anbefales fundamentering direkte på 

fjell og på peler/pilarer, og det vil være behov for noe sprengning i søndre del av området. 

Prosjektgruppa/arkitektene bygger sin videre detaljplanlegging av prosjektet på denne rapporten.  

 Støyutredning (Erichsen Horgen, 6. mars 2018): Støyutredningen har analysert støy fra Rv. 4, 
Gjøvikbanen og Jarenstranda (vurdert både med fartsgrense 60 km/t og 40 km/t). Rapporten 
inneholder detaljerte beregninger i 3 alternativer (bl.a. med og uten støyskjerm langs Jaren-
stranda). En av konklusjonene er at uten støyskjerm vil uteoppholdsarealer mellom sykehjemmet 
og Jarenstranda ikke ha tilfredsstillende støynivå. Dette materialet er senere vurdert av 
kommunens prosjektgruppe og arkitektene, som har følgende vurdering/konklusjon:  

Påviste støyberegninger ved 40-60 km/t viser at de dedikerte uteoppholdsarealene som ligger 
langs nordvestre og vestre ligger innenfor akseptable verdier (grønn sone). Tilsvarende er 
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arealene langsmed fasade sør, inkludert frokostterrassen i tilknytning til hovedinngang. Det er 
per i dag ikke tilrettelagt for uteopphold langs søndre fasade mot vest utenom frokostterrassen 
– med en bemerkning om at situasjonen kan endres ved et eventuelt senere byggetrinn.  
Utearealene langs fasade, i foreslåtte nisjer og atrier opprettholder med andre ord kravene til 
universell utforming hva angår støyforhold, tilkomst og opphold for beboere, ansatte og 
besøkende i tiltaket. 

 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningslovens kap. 12. 
 
Eksisterende planer 
- Kommunedelplan for Gran sentrum (2013) 
- Gjeldende reguleringsplaner (se oversikt i planbeskrivelsens kap. 3.2)  
 
Gjeldende vedtak 
Se planvedtak ovenfor, samt kommunestyrets vedtak om lokalisering av sykehjem og omsorgsboliger 
i møte 22. juni 2017 /sak 42/17) 
+ Planutvalgets vedtak sak 40/17 i møte 14. desember 2017 
 
Økonomi 
Det henvises til egne politiske saker om økonomien i prosjektet.  
 
Bemanning 
Reguleringsplansaken vil ikke ha noen direkte konsekvenser for kommunens bemanning. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Ja* 
Rådet for funksjonshemmede Ja* 
Andre råd eller utvalg 
  * sykehjemsaken har vært oppe i de to nevnte rådene ved flere anledninger 

Nei 
 

 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
 

Rådmannen viser til kommunestyrets vedtak om lokalisering av nytt sykehjem og omsorgsboliger på 
Sagatangen. Reguleringsplanen som nå fremmes til sluttbehandling er en naturlig oppfølging av dette 
vedtaket. Planforslaget legger til rette for gjennomføring av det prosjektet som er valgt og gir også 
rom for utvidelsesmuligheter. 
 

Som det ble redegjort for ved førstegangsbehandling av reguleringsplanen (planutvalgets sak 40/17), 
innebærer reguleringsplanforslaget en endring av byggeformålet på selve Sagatangen i forhold til 
kommunedelplanen for Gran sentrum (2013). Endringen fra bolig/næring til bolig/tjenesteyting 
innebærer at det legges opp til omsorgsboliger, sykehjemsplasser og helsetjenester istedenfor 
private boliger. Dette vil etter rådmannens vurdering bety en bedre samfunnsmessig utnytting av 
dette verdifulle sentrumsnære arealet enn det var lagt opp til i kommunedelplanen. 
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Ved høringsrunden kom det innsigelser fra fylkesmannen i Oppland, Statens vegvesen, NVE og Bane 
NOR, se oversikt ovenfor. Som det er redegjort for i omtalen av innsigelsene er det etter rådmannens 
vurdering mulig å løse disse. Rådmannen foreslår disse endringene i reguleringsplanen som følge av 
innsigelsene og høringsuttalelsene for øvrig: 
 

 Byggegrensen langs fylkesveg 36 (Jarenstranda) fastsettes til 12,5 meter, slik Statens 
Vegvesen krever i sin høringsuttalelse. Foreslått grense på 10 meter strykes fra plankartet.  

 Fortauet langs østsiden av fylkesveg 36 fjernes på plankartet, og erstattes av «Annet vegareal 
– grøntareal». I dette arealet tas inn et 2 meters belte til areal til fylling/skjæring m.m.  

 Reguleringsbestemmelsenes § 6.2 endres slik NVE har stilt krav om i sin høringsuttalelse: 
 for å dokumentere tilfredsstillende sikkerhet mot flom,  
 sikre kjellere mot skader og  
 sikre at vassdragskryssinger gjennomføres på en vassdragsteknisk tilfredsstillende måte.  

 Konklusjonene i støyutredningen, datert 6. mars 2018, tas inn i reguleringsbestemmelsenes  
§ 4.7 og omtales i planbeskrivelsens pkt. 4.15 (se for øvrig omtale ovenfor).  

 Det tas inn tillegg i reguleringsbestemmelsenes: 
 § 4.1 k): Rekkefølgekrav til bussholdeplass endres til å gjelde B/T-1. 
 5.2: som sikrer etablering av turvei langs adkomstvegen i østre kant av område  B/T-1  
 § 4.11 og § 5.8: som sikrer at endringer og skjøtsel av kantvegetasjon må gjøres i dialog 

med fylkesmannen. 
 § 5.3: som sikrer at de gamle bygningene ute på tangen skal brukes til allmennyttige 

aktiviteter i tilknytning til grønnstrukturen  
 
Rådmannen har forståelse for at beboere i nordre del av Gran sentrum ønsker at Miljøgateprosjektet 
bør gjennomføres, slik at vegsystemet i denne delen av sentrum får en tilfredsstillende standard. 
Kommunens administrasjon arbeider aktivt for å få realisert dette vegprosjektet. De øvrige 
høringsuttalelsene berører til dels temaer som ikke er relevante i selve reguleringsplanen, men som 
vil bli vurdert i arbeidet med byggeprosjektet. 
 

Gjennom detaljprosjektering av byggeprosjektet i løpet av vinteren har det vært arbeidet med ulike 
alternativer, bl.a. på bakgrunn av drøftinger med Sykehus Innlandet. Dette arbeidet viser at det kan 
være hensiktsmessig å bygge deler av bygningsmassen høyere enn det som framgår av 
reguleringsbestemmelsenes pkt. § 5.2 g) og h). Pr. 27. april 2018 er det ikke tatt endelig stilling til 
dette spørsmålet, men dersom det blir aktuelt å bygge høyere enn reguleringsbestemmelsene gir 
rom for vil administrasjonen vurdere om en økt byggehøyde skal fremmes som forslag til endring av 
eller dispensasjon fra reguleringsplanen. 
 

Rådmannen vil på denne bakgrunn anbefale at reguleringsplanen for Sagatangen fremmes for 
sluttbehandling i kommunestyret. 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
 

Det ble arrangert et åpent møte på Lidskjalv 23. januar 2018. Det er ikke lagt opp til ytterligere 
kommunikasjons- og informasjonstiltak knyttet til behandling av reguleringsplanen. Men det vil bli 
orientert løpende om byggeprosjektet i prosessen videre, både på kommunens hjemmeside og 
overfor lokalpressen. 
 

 
Dato: Velg dato 
Godkjent av rådmannen 
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Vedlegg til sak 

Sagatangen - 

Planbeskrivelse_2018-04-27.docx 

Reguleringsplankart 

Sagatangen 1-1000 A2 2018-04-25.pdf 

Sagatangen - 

Reguleringsbestemmelser 2018-04-27.pdf 

17-01135-26 

Fylkesmannen - samordning av statlige innsigelser ved høring.PDF 666917_1_1.pdf 

17-01135-26 

Fylkesmannen i Oppland.PDF 666919_1_1.pdf 

17-01135-26 NVE - 

høringsuttalelse PDF 666918_1_1.pdf 

17-01135-21 Statens 

Vegvesen innsigelse til reguleringsplan for Sagatangen i Gran ko 665734_1_1.pdf 

17-01135-17 Bane 

NOR Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Sagatangen - offentlig  662910_1_1.pdf 

17-01135-27 Oppland 

fylkeskommune - reguleringsplan for Sagatangen- offentlig ettersyn. Merk 667125_1_1.pdf 

17-01135-22 Gran 

Handel og Håndverk Reguleringsplan for Sagatangen - svar offentlig høring.pdf 665889_1_1.pdf
 

17-01135-19 Norsk 

Ornitoligisk Forening ang.Sagatangen sjukehjem.docx 665325_1_1.pdf
 

17-01135-25 

Boligsameiet Granumsvegen 666181_1_1.pdf
 

17-01135-20 Hofsbro 

2 665573_1_1.pdf
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17-01135-14 

Sandødegården.pdf 661442_1_1.pdf 

17-01135-23 Opsahl 

begravelsesbyrå.docx 666173_1_1.pdf 

17-01135-24 Anders 

Morstad 31.01.2018.docx 666179_1_1.pdf 

Notat 31.05.2017 - 

Parkeringsplasser på Sagatangen.pdf 

Grunnundersøkelser 

Sagatangen Rapport 09.01.2018 (17-02032-95).pdf 
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50/18 Lokalisering av Lunner og Gran legevakt 
 
Arkivsak-dok. 16/00700-32 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Kjersti Høibø Tysland 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet  28.05.2018 3/18 

Råd for funksjonshemmede 28.05.2018 2/18 
Gran ungdomsråd   

Kommunestyret 14.06.2018 50/18 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Rådmannen anbefaler ikke flytting av Lunner og Gran legevakt fra Nødetatsbygget til 

Sagatangen 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
I KST sak 42/17 ble det vedtatt at kommunen skulle utrede flytting av legevakten til det nye 
sykehjemmet på Sagatangen. Rådmannen vurderer det som mest fordelaktig at legevakten forblir 
ved Nødetatsbygget og anbefaler derfor ikke å flytte legevakta til Sagatangen. 
 

 
Saksutredning 
 

 
Bakgrunn for saken 
Vurdering av flytting av Lunner og Gran legevakt fra Nødetatsbygget til Sagatangen.       
Kommunestyret i Gran vedtok 22.06.2017 i sak 42/17, Bygging av plasser for heldøgns omsorg - 
igangsetting av og rammer for forprosjekt for bygging av nytt sykehjem og omsorgsboliger på 
Skjervum og forprosjekt for tiltak på Marka helse- og omsorgssenter, pkt 5:  
«Gran kommune utreder mulighet for flytting av legevakten fra Nødetatsbygget til det nye 
sykehjemmet/ helsehuset.» 
Vedtaket ble fattet etter forslag i møtet og uten medfølgende begrunnelse.   
Basert på tidligere diskusjoner og dokumenter kan det antas at forslagsstiller og kommunestyrets 
flertall har ment at det er verdt å vurdere en flytting av Lunner og Gran legevakt til Sagatangen, fordi 
den kan representere en viktig ressurs for driften ved særlig de mer innsatskrevende avdelinger ved 
et sykehjem/helsehus, som intermediæravdelingen med KAD-plasser. 
 
Lunner og Gran legevakt ble etablert i nødetatsbygget sommeren 2013 etter en forutgående prosess 
der en hadde sett betydningen av å samle de fire nødetatene for kommunens akutt beredskap. 
Kommunen har en langsiktig leieavtale med Tronrud og flyttet inn i lokaler godt tilrettelagt for 
legevaktsarbeid. Leieavtalen løper fram til 01.10.2037 (utdrag leieavtale, dok 11/00330-17) 
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Da leieavtalen for legevakta ble utarbeidet ble politiets vilkår gjenbrukt. Det er uklart hvilken 
betydning denne oppsigelsesklausulen har for kommunen.  
 
Hva er en legevakt? 

 Legevakten er en del av den akuttmedisinske beredskapen i kommunen og skal bidra til at 
befolkningen ved behov for øyeblikkelig hjelp mottar forsvarlige og koordinerte 
akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. 

 På dagtid skjer dette fra de tre fastlegekontorene, på kveld og i helg fra lokal legevakt i 
nødetatsbygget og på natt fra GIL- Gjøvik interkommunale legevakt.  

 Legevaktsentralen (dvs telefon formidlingen av oppdrag) er ved GIL døgnet rundt, hele året. 

 Personell i akuttmedisinsk beredskap er personell ved AMK-sentraler og legevaktsentraler, 
personell i ambulansetjenesten, personell ved sykehusavdelinger med øyeblikkelig hjelp 
funksjon innen somatikk, psykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og helsepersonell 
i akuttmedisinsk beredskap i kommunen, inkludert lege i vakt. 

Lunner og Gran legevakt er i følge Akuttmedisinforskriften en viktig del av samhandlende og 
samarbeidende virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester og er definert som en nødetat for 
akuttmedisinsk hjelp. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr3 
Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk 
nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) 
 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Ikke relevant 
 
Økonomi 
Økonomiske forhold dersom Lunner og Gran legevakt vedtas flyttet. Flytting vil få økonomiske 
konsekvenser som må utredes nærmere.  
 
Bemanning 
Ikke relevant 
 
 



 44  

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

Vurdering/alternative løsninger 
Vurdering av flytting av Lunner og Gran legevakt fra Nødetatsbygget til Sagatangen 
Lunner og Gran var tidlig ute med å samlokalisere nødetatene; Ambulansetjeneste, brann/redning, 
politi og legevakt.  

Lokalitetene ved Nødetatsbygget er hensiktsmessige for legevaktdrift og er tilrettelagt for også å 
kunne huse døgnkontinuerlig legevakt. 
 
Erfaringer med samlokalisering: 

 Legevakta har utviklet et godt samarbeid med de øvrige nødetatene. Det er felles møter og 
øvelser. 

 Det er kort veg for ambulansetjenesten når de trenger lege med på akuttoppdrag 
 Politiet har mulighet for å ta pasienter inn ti l legeframstilling uten å gå gjennom legevaktas 

venterom når det er behov for det 

 Nærhet til ambulansepersonell gir mulighet til øyeblikkelig bistand til legevakten i 
krisesituasjoner. Det kan eksempelvis være situasjoner der det er behov for at EKG kan 
sendes direkte til sykehuset, noe legevakten ikke kan men ambulansen har utstyr til, 
ambulansepersonell bistår og med nødhjelp til observasjon når de har mulighet. Uten 
samlokalisering vil slik hjelp kreve at en ringer opp AMK sentralen og ber om hjelp fra 
ambulansen slik at de kommer med en bil.  

 Den uformelle kontakten og erfaringsutvekslingen som nå finner sted mellom 
legevaktpersonell og ambulansepersonell anses å være av større verdi for legevakta enn en 
eventuell økt kontakt med sykehjem/helsehusansatte 

 Det at lege/sykepleier fra legevakt kan samarbeide tett med ambulansen har stor verdi. Et 
samarbeid som vil svekkes om legevakten flyttes. SI(Sykehuset Innlandet) skal flytte sin 
ambulansestasjon i Fagernes til Valdres LMS for nettopp å ha nærhet til lege vakta, ikke for å 
ha nærhet til IMA/KAD. Det anses som fordel for begge. Heller ikke GIL (Gjøvik 
interkommunale legevakt) ble flyttet til Gjøvik sin IMA/KAD ved Haugtun. 

 
Hvilke pasienter benytter seg av legevakta? 

 Det er mange pasienter med rus og psykisk helseproblem som kommer til legevakt.  

 Erfaringen viser at den største andelen pasienter til legevakt er barn og hjemmeboende 
eldre. 

 Å ha mulighet til å rykke ut å utføre sykebesøk til eldre i deres hjem er blitt viktigere enn før. 
Pasienter som tidligere har blitt behandlet i sykehus skal nå behandles i kommunen. De fleste 
bor hjemme. 

 Alle henvendelser som like godt eller bedre kan håndteres neste dag hos fastlegen i 
kontortiden, skal og må vente 

 Legevakta skal gi øyeblikkelig hjelp også til pasienter ved sykehjem. 
 Legevakta foretar ved behov besøk til seks sykehjem/omsorgssentre i Lunner og Gran. I snitt 

har legevakta ett sykebesøk til institusjon pr. vaktdag. 
 
Legevakt og KAD(kommunalakutte døgnplasser)/IMA(intermediæravdeling) 
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 Gran kommune har siden desember 2012 hatt sin IMA med KAD-plasser ved Marka helse og 
omsorgssenter avdeling 2. Det samarbeides med Lunner kommune om én KAD-plass.  

 Lege er tilgjengelig ved avdeling 2 alle hverdager. Geriater har uformelt vært tilgjengelig for 
sykepleier for telefonhenvendelser kveld og helger noe som er en viktig fagstøtte og 
legeressurs. Lunner og Gran legevakt eller GIL (Gjøvik interkommunale legevakt) blir også 
benyttet noe for telefoniske forespørsler om enkelt pasienter.  

 De få sykebesøkene på kveld og helg som totalt sett har blitt foretatt fra legevakta til 
pasienter ved Marka avd.2, har vært til pasienter i korttidsenger («intermediærseng= 
«forsterket korttidsseng»).  

 Utfra erfaringer vurderes det at legevakten kveld og helg ikke er en avgjørende legeressurs å 
ha i umiddelbar nærhet til KAD og sykehjemmet. Gjøvik ved GIL har heller ikke innrettet seg 
slik. 

 Det må legges til at ved perakutte (hyperakutte) tilfeller av sykdom(113-henvendelser), så er 
ambulansestasjonen første responder (instans), ikke legevaktlegen. 

 
Sykehjemmets viktigste legeressurs er ansatte leger på dagtid. En intermediær avdeling må ha en 
forsvarlig legeressurs kompetanse- og kapasitetsmessig.  
Det vurderes et kommunalt fastlegekontor i tilknytning til  det nye sykehjemmet der legene har 
kombinerte stillinger (fastlege/ helse og omsorgslege). Det er tenkt at legen ved dette 
fastlegekontoret vil dekke øyeblikkelig hjelp ved sykehjemmet på dagtid. Et kommunalt 
fastlegekontor planlegges ved Sagatangen. Kommunen er i gang med en plan for legetjenesten og et 
evt. kommunalt fastlegekontor vil beskrives som en viktig nyskapning i den samlede legetjenesten i 
kommunen. 
 
Legevakt ved Sagatangen? 

 Legevaktens nåværende plassering i Nødetatsbygget gir en avstand til Sagatangen 
sykehjem/helsehus på 1,5 km og ambulansen har en utrykningstid for ambulanse på mellom 
3 minutter (våkent personale på dagtid) og 6 minutter (sovende personale natt).  

 Lege som kan rykke ut alene får en utrykningstid på 5 minutter når lege er ledig og tilstede på 
legevakten,(til kl. 23) og en utrykningstid på 20 min når legen rykker ut hjemmefra. 

 På dagtid vil øyeblikkelig hjelp behovet ved sykehjemmet dekkes av legene ved det 
kommunale legekontoret som vurderes opprettet i samme bygningskompleks eller nær til. 

 På kveldstid/helg vil en på Sagatangen lokalisert legevakt gi utrykningstid til avdelingene i 
samme bygg på ½-1 minutt (lege ledig og tilstede på legevakten, til kl. 23) og 20 min (lege 
rykker ut hjemmefra). Det er altså snakk om en marginal  bedring i responstid. 

 Skal man få annet enn en marginal effekt på responstid av en flytting av legevakten til 
Sagatangen, så må det vurdere å gjøre kvelds- og helgevaktene til tilstedevaktordninger, og 
ikke som nå, med vakt i hjemmet og utrykningstid på 20 min. 

 Lokalisering av legevakten i eller umiddelbart ved et sykehjem antas å ville kunne virke 
forstyrrende for beboere i sykehjem og omsorgsboliger. Det er i gjennomsnitt tre akutte 
transporter til og fra legevakt med ambulanse hver dag. Sirener og blålys kan oppleves 
skremmende for eldre og syke, særlig kognitivt svekkede. Det samme vil kunne være tilfellet 
om politiet må komme til legevakten utenfra.  

 Dersom en velger å flytte legevakt til Sagatangen vil adkomst til legevakt måtte skjermes slik 
at det i minst mulig grad virker forstyrrende.  

 For publikum selv, vurderes at nåværende plassering gir en større grad av diskresjon ved 
legevakthenvendelser enn man kan se for seg på Sagatangen selv om en ser at det kan 
endres noe ved eventuelle utbygginger. 
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Momentene som er beskrevet bygger på erfaringer fra Lunner og Gran legevakt og kunnskap om drift 
av legevakt og legetjeneste. De to løsningene er vurdert og har ulike konsekvenser på flere vis også 
økonomisk og med tanke på rekruttering av leger. 
 
1. Legevakt ved Nødetatsbygget 

1.1. Lunner og Gran legevakt forblir i Nødetatsbygget, samlokalisert med ambulanse, 
Brann/redning og Politi. Den forblir uendret en kvelds- og helgevakt, organisert som 
hjemmevakt.  

1.2. Lokalene ved Nødetatsbygget kan ivareta legevakt 15.00-08.00 på hverdag og 08.00-08.00 i 
helg (dvs. om nattlegevakta skal tas tilbake lokalt). 

1.3. Lokalene ved nødetatsbygget kan også ivareta Legevaktsentral/ legevaktsformidlingen 
(116 117) dersom det er et politisk ønske å ta hele legevaktsordningen tilbake til Hadeland.  
Dette må i så fall utredes og det må klarlegges om det er mulig å flytte 116 117 til Hadeland. 
Det vil også få økonomiske konsekvenser med tanke på investering og endring i 
driftsutgifter. 

 
2. Legevakt ved Sagatangen 

2.1. Lunner og Gran legevakt flyttes til Sagatangen. Det vurderes at den da bør være en 

tilstedevaktordning. Det får økonomiske konsekvenser som må utredes, deriblant 

vedrørende leieperioden ved Nødetatsbyget og investeringskostnader ved etablering av ny 

legevakt.  

2.2. Da vil det være aktuelt å flytte nattlegevakten fra GIL (Gjøvik interkommunale legevakt) til 

Sagatangen – noe som også får økonomiske konsekvenser både med tanke på leieperiodene 

ved Nødetatsbygget og leieperiode ved GIL. Dette må eventuelt utredes.  

2.3. Legevaktsentralen/ legevaktsformidlingen (116 117) bør i så fall vurderes flyttet fra GIL til 

Sagatangen – noe som vil kreve en økonomisk investering og endring i driftsutgifter. Det må 

også klarlegges om det er mulig å flytte 116 117 til Hadeland. 

 
Konklusjon: 
Kommunen har i henhold til Helse og omsorgstjeneste loven § 3-2 pkt. 3 ansvar for legevakt, 
heldøgns medisinsk beredskap, medisinsk nødmeldetjeneste og psykososial beredskap og oppfølging. 
Dette er krevende oppgaver økonomisk og personellmessig. Kommunen har organisert det gjennom 
samarbeidsavtaler med Gjøvik interkommunale legevakt (GIL), Lunner og Gran legevakt og 
kommunens fastleger. GIL, lokal legevakt og øyeblikkelig hjelp funksjon hos fastlegene på dagtid er 
en viktig del av de samhandlende og samarbeidende virksomhetene som yter akutt medisinske 
tjenester til kommunens befolkning.  
 
Rådmannens vurdering er at Lunner og Gran legevakt som er en tjeneste for hele kommunens 
befolkning, har stor nytte av samlokalisering med de øvrige nødetatene og derfor fortsatt bør være 
lokalisert ved Nødetatsbygget.  
 
En alternativ vurdering i saken er at det med grunnlag i kostnadsøkninger og endring i avtalen med 
Gjøvik interkommunale legevakt kan utarbeides forslag og økonomiske konsekvenser ved å etablere 
legevakt på natt i egen kommune.  
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ikke relevant. 
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Dato: 25. mai 2018 
Godkjent av rådmannen 
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51/18 Endring av navn- Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 
 
Arkivsak-dok. 17/00432-7 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler Gunn Kristin Reinli 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

Råd for funksjonshemmede 28.05.2018 3/18 
Kommunestyret 14.06.2018 51/18 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar at Råd for funksjonshemmede endrer navn til Rådet for likestilling av 
mennesker med nedsatt funksjonsevne.  
Navneendringen oppdateres i reglementet i politikerhåndboka for Gran kommune.  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Råd for funksjonshemmede har tatt initiativ til å bytte navn til Rådet for likestilling av mennesker 
med nedsatt funksjonsevne. 
Bakgrunnen for dette er at navnet synliggjør hvem rådet representerer og synliggjør bredden i 
deres engasjement for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Råd for funksjonshemmede i Gran har tatt initiativ til å bytte navn til Rådet for likestilling av 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. I «lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar 
og fylkeskommunar for mennesker med nedsett funksjonsevne» brukes også benevnelsen nedsatt 
funksjonsevne, og dermed vil navnet være tilsvarende likt det loven benytter om rådet. Tilsvarende 
råd i Oppland fylkeskommune heter også «Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne». 

  
Konsekvenser 
Ingen 
 
Lover og forskrifter 
Navneforslaget «Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne» er fremmet med 
bakgrunn i at navnet samsvarer med lovteksten: «Lov om råd eller anna representasjonsordning i 
kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.» samt Rundskrivet 
Q-21/2012 til denne loven.   
 
Eksisterende planer 
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Ingen  
 
Gjeldende vedtak 
Rådets navn er pr i dag Råd for funksjonshemmede 
 
Økonomi 
Ingen merknad 
 
Bemanning 
Ingen merknad 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Ingen aktuelle alternative løsninger 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informeres på hjemmesidene til Gran kommune, og oppdateres i politikerhåndboka for Gran  
 

 
Dato: 22. mai 2018 
Godkjent av rådmannen 
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52/18 Gran kommunes Frivillighetspolitikk 
 
Arkivsak-dok. 18/01113-1 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Else Hagen Lyngstad 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 14.06.2018 52/18 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret tar foreslått framdriftsplan for arbeidet med utforming av Gran kommunes 
Frivillighetspolitikk til orientering. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
K-sak 40/18 Interpellasjon fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) om frivillighet Nei 
K-sak 27/11 Frivillighetsmelding – Samhandling med frivillig sektor – utfordringer og 
muligheter 

Nei 

Sammen om det gode liv – en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk fra KS Nei 
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret vedtok i møte 24.05.18 opprettelsen av politisk styringsgruppe for utformingen av 
kommunens frivillighetspolitikk.  
Administrasjonen er bedt om å organisere arbeidet og legge fram en framtidsdriftplan for arbeidet. 
Oppstart av arbeidet vil skje i august 2018 og endelig rapport legges fram til endelig behandling i 
kommunestyret i juni 2019. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
I møte 24. mai 2018 behandlet kommunestyret interpellasjon fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) om 
frivillighet. Følgende vedtak ble fattet (K-sak 40/18) 
«Administrasjonen bes å organisere arbeidet med å utforme et forslag til frivillighetspolitikk. I dette 
arbeidet trekkes også representanter for frivilligheten inn som rådgivere. Det opprettes en politisk 
styringsgruppe bestående av: 

- Kent Arntzen (Frp) 
- Randi Eek Thorsen (Ap) 
- Anne Margrethe Knarud (Sp) 

Godtgjørelse lav sats. Utgiftene belastes konto 6100 – Politiske utvalg. 
Framdriftsplan for arbeidet legges fram som en orienteringssak i kommunestyrets junimøte». 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Ingen 
 
Eksisterende planer 
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Frivillighetsmelding – Samhandling med frivillig sektor – utfordringer og muligheter, vedtatt i K-sak 
27/11. 
 
Gjeldende vedtak 
K-sak 40/18 Interpellasjon fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) om frivillighet. 
 
Økonomi 
Vedtak i K-sak 40/18 omfatter godtgjørelse for styringsgruppa og utgiftene belastes konto 6100 – 
Politiske utvalg. 
 
Bemanning 
Administrasjonen organiserer arbeidet med utformingen, dette vil ikke gi 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 
Administrasjonen har sett på organisering og framdriftsplan for arbeidet med utforming av 
kommunens frivillighetspolitikk.  
Det foreslås at det oppnevnes en administrativ arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa bør bestå av tre 
representanter fra frivilligheten, to representanter fra Kultur og samfunn, en representant fra Familie 
og velferd og en fra Helse og omsorg. Representantene fra frivilligheten velges/utpekes av Gran 
frivilligsentral (1 repr.), Gran Idrettsråd (1 repr.) og frivilligheten ellers (1 repr.). Disse  har en 
rådgivende funksjon i arbeidsgruppa. Sekretærfunksjonen tillegges representantene fra kultur.  
 
Det vil bli lagt opp til et informasjons-/oppstartsmøte med alle frivillige lag/foreninger 27. august 
2018. 
 
Framdriftsplan: 
Aktivitet/Formål Tidspunkt/Frist 

Informasjonsmøte/oppstartsmøte med frivilligheten, Valg av representanter fra 
frivilligheten til arbeidsgruppe/rådgivere 

27. august 2018 

Møte i styringsgruppa/arbeidsgruppa for avklaring av forventninger/mandat 
for arbeidet 

Uke 37 

Kartlegging av frivilligheten i kommunen – Hvem og hva finnes, eksisterende 
politiske vedtak og virkemidler, eksisterende samarbeid mellom kommune og 
frivillige og erfaringer.  
Hvilke behov og forventninger har frivilligheten og kommunen 

Frist 15. oktober 
2018 

Møte i arbeidsgruppa – Gjennomgang og oppsummering av resultatene av 
kartleggingen. 

Uke 43 

Møte i styringsgruppa – Valg av prinsipper og virkemidler for videre 
samhandling mellom kommunen og de frivillige.  

Uke 45/46 

Utarbeidelse av rapport med forslag til Gran kommunes frivillighetspolitikk. Ferdig innen 
februar 2019 
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Møte i styringsgruppa/arbeidsgruppa – gjennomgang av rapport før høring Mars 2019 

Høringsperiode og møte med frivilligheten Mars – april 2019 
Møte i styringsgruppe/arbeidsgruppe  Innen mai 2019 

Behandling i rådene og politisk behandling i kommunestyret  Innen juni 2019 
 
Rådmannen foreslår at kommunestyret tar foreslåtte framdriftsplan til orientering. 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om oppstart og involvering til frivilligheten gjennom brev, møter o.l. 
 

 
Dato: 1. juni 2018 
Godkjent av rådmannen 
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53/18 Interpellasjon fra Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) om biodrivstoff 
med palmeolje 
 
Arkivsak-dok. 17/02453-38 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler Eli Stigen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 24.05.2018 41/18 
Kommunestyret 14.06.2018 53/18 

 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 24.05.2018 sak 41/18 
 
Kommunestyrets behandling 24.05.2018: 
 
Randi Eek Thorsen (Ap) foreslo å utsette saken. 
 
Saken ble vedtatt utsatt med 26 mot 1 stemme. 
. 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Ordførerens innstilling: 
Ordførerens svar ettersendes. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Interpellasjon fra Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) om biodrivstoff med 
palmeolje, mottatt 07.05.2018 

Ja 

Ordførerens svar på interpellasjonen - ettersendes  
 
 

Oppsummering 
Ordfører Willy Westhagen har mottatt en interpellasjon fra Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG), 
om biodrivstoff med palmeolje. 

 
 

Vedlegg til sak 

Korrigert 

interpellasjon fra MDG ang. biodiesel med palmeolje.msg
 

Svar på interpellasjon 

om palmeolje fra Anne Kristin Hellmark Swärd MDG.pdf
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54/18 Interpellasjon fra Anne Solstad (GBL) om felles brukerråd 
 
Arkivsak-dok. 17/02453-68 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler Eli Stigen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 14.06.2018 54/18 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Ordførerens svar vil bli ettersendt. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Interpellasjon fra Anne Solstad (GBL) om felles brukerutvalg, mottatt 03.06.2018 Ja 
 
 

Oppsummering 
Ordfører Willy Westhagen (GBL) har mottatt en interpellasjon fra Anne Solstad (GBL) om felles 
brukerutvalg/brukerråd i Gran kommune. Ordførerens svar på interpellasjonen vil bli ettersendt. 

 
 

Vedlegg til sak 

Interpellasjon fra 

Anne Solstad kst 14062018.pdf 
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