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MØTEINNKALLING   
 

Kommunestyret 
 
Dato: 23.05.2019 17:00  
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen  
Arkivsak: 19/00023  
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 
 Stiftelsen Gran Frivilligsentral v/ leder Hilde Tangen 

 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebøker fra møtene 04.04.2019 og 25.04.2019  

41/19 16/00035-57 Referatsaker til kommunestyremøtet 23.05.2019  

42/19 18/00746-66 
Gran kommunes årsregnskap og årsmelding for 2018. Disponering av 
mindreforbruk. 

 

43/19 18/01894-51 Rebudsjettering av investeringsprosjekter fra 2018 til 2019, del 2  

44/19 16/00081-14 Miljøgate Gran sentrum - framdrift og finansiering  

45/19 18/01589-4 
Ny lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med 
fyringsanlegg - sluttbehandling 

 

46/19 18/03938-6 
Søknad fra Stiftelsen Størenslunden Park om tillatelse og tilskudd til 
oppgradering av bygg/nybygg, samt inngåelse av avtale om leie, 
forvaltning, drift og vedlikehold av byggene i Størenslunden 

 

47/19 17/01130-5 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gran kommune  

48/19 17/02406-21 
Gran kommunes boligbehov - Vurdering av kjøp av Granumsvegen 3A-
H 

 

49/19 16/00052-20 Møteplan for kommunestyret, formannskapet, planutvalget mv. 2020  

mailto:willy.westhagen@gran.kommune.no
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50/19 
16/02867-
157 

Valg av nytt medlem til formannskapet  

51/19 
16/02867-
159 

Valg av nytt medlem til Internasjonalt utvalg  

52/19 
16/02867-
158 

Valg av nytt medlem til Regionrådet for Hadeland  

53/19 
16/02867-
162 

Valg av nytt varamedlem til Gran kirkelige fellesråd  

54/19 
16/02867-
160 

Valg av nytt medlem til samarbeidsutvalget (SU) ved Brandbu 
barneskole 

 

55/19 19/00113-11 Revidering av reglement for eldrerådet i Gran kommune  

56/19 19/00029-37 
Interpellasjon fra Inger Lise Stieng (Ap) om bruk av veimerkepinner i 
plast 

 

    

 
 
 
Gran kommune, Jaren, 13. mai 2019 
for ordfører 
 
 
Eli Stigen 
Rådgiver 
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41/19 Referatsaker til kommunestyremøtet 23.05.2019 
 
Arkivsak-dok.  16/00035-57 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.05.2019 41/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret tar referatsakene til møtet 23.05.2019 til orientering. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Klima- og miljødepartementet: Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av 
de regionale vannforvaltningsplanene, brev av 19.03.2019 

Ja 

Vannområde Leira – Nitelva: Rapport om kunstgressbaner-Undersøkelse om 
gummigranulat på avveie, Rapportnummer 02-2019 (Ikke datert) 

Ja 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS: Innkalling til generalforsamling 24.04.2019 Ja 
Oppland fylkeskommune: Fylkestingets behandling av Eiermelding 2018 og 
forberedelser til selskapenes ordinære generalforsamlinger 2019, brev 28.03.2019 

Ja 

Trygg Trafikk: Protokoll fra landsmøtet 09.04.2019  
Sparebankstiftelsen Gran: Prosjektgave til skoleelevene i Gran kommune, brev 
24.04.2019 

Ja 

Årbok for Hadeland: Referat fra årsmøte 25.03.2019 Ja 
Hadeland folkehøgskole: Oppdatert Innkalling til årsmøte 24.04.2019 Ja 
Kontrollutvalget: Innkalling til møte 26.04.2019 Ja 
Kontrollutvalget: Protokoll fra møtet 26.04.2019 Ja 
Eldrerådet: Innkalling til møtet 06.05.2019 Ja 
Eldrerådet: Protokoll fra møtet 06.05.2019 Ja 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne: Innkalling til møtet 
08.05.2019  

Ja 

Ungdomsrådet: Protokoll fra møtet 22.03.2019 Ja 
 
 

 
Dato: 13. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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42/19 Gran kommunes årsregnskap og årsmelding for 2018. Disponering av 
mindreforbruk. 
 
Arkivsak-dok.  18/00746-66 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Marianne Olsson 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 09.05.2019 13/19 

Kommunestyret 23.05.2019 42/19 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 09.05.2019 sak 13/19 
 
Formannskapets behandling 09.05.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Marianne Olsson 
Morten Hagen (GBL) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Ordfører Willy Westhagen 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 09.05.2019: 

1. Kommunestyret vedtar årsregnskapet og årsberetning for 2018. 
2. Kommunestyret tar rådmannens årsmelding for 2018 til orientering. 
3. Kommunestyret vedtar at mindreforbruk for 2018 disponeres slik og budsjettet for 2019 

justeres slik: 
 

1930 – 8300 – 8800 kr 20 163 524 (inntektsføring av mindreforbruk) 
1540 – 8300 – 8801 kr   6 000 000 avsetning til flyktningefond  
1540 – 8300 – 8801 kr   7 000 000 avsetning til premieavviksfond 
1270 – 4200 – 3320 kr    250 000 (budsjettjustering Kultur og 

Samfunn til prosjekt Grinaker 
stavkirketuft) 

1540 – 8300 – 8801 kr   6 913 524 avsetning til disposisjonsfond
   

 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
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1. Kommunestyret vedtar årsregnskapet og årsberetning for 2018. 
2. Kommunestyret tar rådmannens årsmelding for 2018 til orientering. 
3. Kommunestyret vedtar at mindreforbruk for 2018 disponeres slik og budsjettet for 2019 

justeres slik: 
 

1930 – 8300 – 8800 kr 20 163 524 (inntektsføring av mindreforbruk) 
1540 – 8300 – 8801 kr   6 000 000 avsetning til flyktningefond  
1540 – 8300 – 8801 kr   7 000 000 avsetning til premieavviksfond 
1270 – 4200 – 3320 kr    250 000 (budsjettjustering Kultur og 

Samfunn til prosjekt Grinaker 
stavkirketuft) 

1540 – 8300 – 8801 kr   6 913 524 avsetning til disposisjonsfond
   

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Gran kommunes årsregnskap for 2018 
Gran kommunes årsmelding for 2018 
Revisjonsberetning for 2018 
Protokoll fra kontrollutvalgets behandling 

       Ja 
       Ja 
       Ja 
       Ja 

 
 

Oppsummering 
Årsregnskap og årsberetning (årsmeldingen) skal vedtas av Kommunestyret selv senest 6 måneder 
etter regnskapsårets slutt. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap og 
balanseregnskap samt økonomiske oversikter og noteopplysninger. 

 
Driftsregnskapet for 2018 viser et mindreforbruk på kr 20 163 524,88. Rådmannen har 
under punktet vurderinger/alternative løsninger foreslått disponering av mindreforbruket. 
Kommunestyret selv skal fatte vedtak om disponering av mindreforbruket for 2018. 
 
Investeringsregnskapet er avlagt med kr 0,- i udekket. Allikevel har noen investeringsprosjekter 
mer- og mindreforbruk. I tillegg er det i 2018 ubudsjetterte salgsinntekter som inngår som fri 
finansiering i investeringsregnskapet. I veileder for budsjettering av investeringer og avslutning 
av investeringsregnskap går det fram at så fremt investeringsregnskapet har frie midler til 

finansiering, skal ikke enkeltprosjekters merforbruk framstå som udekket. 
Investeringsregnskapet er avsluttet i samsvar med dette. Rebudsjettering av restmidler fra 
investeringsregnskapet fra 2018 er fremmet i egne saker. 

 
Årsmeldingen/årsberetningen inneholder rapportering på vedtatte mål. Årsmeldingen inneholder 
også rådmannens årsberetning, avviksforklaringer, KOSTRA-tall, nøkkeltall og analyser av 
situasjonen pr 31.12.2018. I tillegg er det vist og kommentert utvikling i økonomiske nøkkeltall jfr 
gjeldende budsjett og økonomiplan for perioden 2019 – 2022. Årsmeldingen har også et vedlegg 
som viser status for gjennomføring av politiske vedtak. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
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Forskrift for årsregnskap og årsberetning inneholder blant annet frister for behandling av 
årsregnskapet og årsmeldingen slik: 
 

 Årsregnskapet skal avlegges innen 15. februar i året etter regnskapsåret. 

 Årsberetningen skal avgis av administrasjonssjefen uten ugrunnet opphold og senest innen 
31. mars. 

 Årsregnskapet og årsberetning skal vedtas av Kommunestyret selv senest 6 måneder etter 
regnskapsårets slutt. 

 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven. 
Forskrift for årsregnskap. 
Kommunale regnskapsstandarder. 
Veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap. 
 
 
Eksisterende planer 
Budsjett og økonomiplan for 2018 – 2021. 
 
 
 
Gjeldende vedtak 
Årsbudsjettet for 2018 med vedtatte budsjettendringer. 
Budsjett og økonomiplan for 2019 – 2022. 
 
 
Økonomi 
Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet kr 20 163 524,88. Investeringsregnskapet for 2018 
er gjort opp med kr 0,- i udekket 
 
Bemanning 
Ingen 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Driftsregnskapet 
Driftsregnskapet for 2018 er avlagt med et mindreforbruk på kr 20 163 524,88. Innholdet i 
mindreforbruket er avvik mellom justert budsjett og regnskapet for 2018. Avvikene er kommentert i 
årsberetningen. Ut fra avvik mellom justert budsjett og regnskap er det både merinntekter og 
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merutgifter, i tillegg også midler fra budsjettområdene som er ubrukte.  

 
I K-sak 83/18 ble det bevilget kr 250 000 fra disposisjonsfondet til omlegging av veg forbi 
kirkegårdsmuren ved Grinaker stavkirketuft samt restaurering av kirkegårdsmuren. Prosjektet ble 
påbegynt i 2018 og delfinansiert av midler fra Riksantikvaren. Fullføring av arbeidet fortsetter i 
2019 og rådmannen anbefaler på denne bakgrunn at kr 250 000 tilføres Kultur og samfunns budsjett 
for 2019. 

 
Alternativer: 

 Kommunestyret kan velge å tilføre midler til omsøkte tiltak med kr 250 000. 
 Kommunestyret kan velge ikke å tilføre midler slik at gjenstående arbeid må dekkes innen 

Kultur og samfunns driftsramme for 2019.  
 
 
 
Når det gjelder disponering av resterende mindreforbruk: 

 Premieavvik. Utviklingen i akkumulert premieavvik er vist i årsmeldingen. Det akkumulerte 
premieavviket har vært økende fra 2015 til 2018 og er nå til sammen 66,9 mill kr. Ved 
disponering av mindreforbruket fra 2017 ble det avsatt 7 mill kr til premieavviksfond 
(disposisjonsfond).  
Rådmannen anbefaler en videre styrking av premieavviksfondet ved å avsette 7 mill kr av 
mindreforbruket i 2018 med bakgrunn i at det akkumulerte premieavviket er økende og vil 
presse framtidig drift.  

 Flyktningefond.  Flyktningefond (disposisjonsfond) har ved utgangen av 2018 en saldo på 5 
mill kr, av dette ble 4 mill kr avsatt ved disponering av mindreforbruket for 2017.  Det ble i 
2018 mottatt 6 mill kr mer enn budsjettert i integreringstilskudd og rådmannen anbefaler at 
disse avsettes til flyktningefondet. 

 Disposisjonsfond. Utviklingen i disposisjonsfond i % av driftsinntektene er også vist i 
årsmeldingen. Den viser en reduksjon fra 5,9% i 2014 til 4,5% i 2017. Videre en økning til 
5,8% i 2018.  Dette er lavere enn anbefalt nivå på disposisjonsfond i % av driftsinntektene på 
10%. Dette tilsier at disposisjonsfondet bør økes. Ved å avsette mindreforbruket for 2018 til 
disposisjonsfond vil fondsandelen øke til 7,6%. Rådmannen anbefaler at resterende del av 
mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond. 

 
 
 
Oppsummert er rådmannens anbefaling slik: 
 
Kr 20 163 524,88 disponeres slik: 
 

 Kr 250 000 tilføres rammen til Kultur og Samfunn til videre arbeid med prosjektet omlegging 
av veg forbi kirkegårdsmuren ved Grinaker stavkirketuft og restaurering av muren 

 6 mill kr avsettes til flyktningefond 
 7 mill kr avsettes til premieavviksfond 
 6,9 mill kr  avsettes til disposisjonsfond 

 
 
 
Investeringsregnskapet 
Investeringsregnskapet for 2018 er avlagt med kr 0,- i udekket/udisponert. Allikevel har noen 
investeringsprosjekter merforbruk eller mindreforbruk. 
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Prosjekter med merforbruk: 
 

  
 
I tillegg til merforbruket vist i tabellen er det merforbruk knyttet til startlån med 0,5 mill kr.  

Vesentlige merforbruk er forklart i beretningsdelen av årsmeldinga. 

 
I tillegg er det regnskapsført ubudsjetterte refusjoner/inntekter som er vist i tabellen nedenfor: 
 

 
 
Det er eiendommene Brubakkvegen 55, Utsiktvegen 18, Lidskjalvgutua 5, Gransbråten 70, 
Hofsbrovegen 4 og Granumsvegen 5A og 5B samt tomt i Mohagen som er solgt. 
 
I veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap går det fram at 
såfremt investeringsregnskapet har frie midler til finansiering, skal ikke enkeltprosjekters merforbruk 
framstå som udekket. Investeringsregnskapet er avsluttet i samsvar med dette. 

 
Investeringsprosjekter med mindreforbruk (restmidler) fra 2018 ble vedtatt i K-sak 
19/19 (del I) og del II legges fra til behandling i samme møte som denne sak. 
 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Årsmelding og årsregnskap for 2018 legges ut på hjemmesiden etter vedtak i Kommunestyret. 
 

 
Dato: 24. april 2019 
Godkjent av rådmannen 

Investeringsprosjekter med merforbruk (hele tusen): 2018

Utvidelse av Mohagen Næringsområde -535                   

Granum KPS - Reklamasjon -334                   

Avsluttede prosjekt i reklamasjonstiden -220                   

Ombygging Rådhuset -159                   

Renovering (lett) Solheim barnehage -99                     

Utstyrs og velferdsteknologi -38                     

Kjøp av tomt 150/21 og 150/28 -11                     

Utskifting biler/maskiner -2                       

Sum merforbruk -1 398               

Ikke budsjetterte inntekter til finansiering: Regnskap 2018

Salg av eiendommer/tomter 15 963               

Erstatning brannskade Rådhuset 99                      

Innbetalt avdrag Hadeland kraft 1 406                 

Innbetalte avdrag Glasslåven 30                      

Justering mva 3                         

Brandbu barneskole - hovedprosjekt 1 323                 

Markadompa - hovedprosjekt 63                      

Sum ikke budsjetterte inntekter 18 887               



 9  

 
 
 

Vedlegg til sak 

Årsmelding Gran 

kommune 2018  

Årsregnskap 2018

 

Revisors beretning - 

Gran kommunes årsregnskap 2018 

Brev 10-19 

Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap 2018 Gran kommune 
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43/19 Rebudsjettering av investeringsprosjekter fra 2018 til 2019, del 2 
 
Arkivsak-dok.  18/01894-51 
Arkivkode.  150  
Saksbehandler  Kjersti Vatshelle Myhre 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 09.05.2019 14/19 

Kommunestyret 23.05.2019 43/19 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 09.05.2019 sak 14/19 
 
Formannskapets behandling 09.05.2019: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 09.05.2019: 
Kommunestyret vedtar rebudsjettering av investeringsprosjekter slik at budsjettet for 2019 øker og 
budsjettskjema 2a endres slik: 
 
Investeringer i anleggsmidler    kr 23 102 878 
Utlån og forskutteringer    kr    2 051 900 
Tilskudd til investeringer   kr       592 000 
Momskompensasjon     kr    1 589 201 
Bruk av tidligere års ubrukte lånemidler   kr 20 921 677 
 
Budsjettskjema 2b endres som vist i detaljert budsjettjustering som er vedlagt. 
 
 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar rebudsjettering av investeringsprosjekter slik at budsjettet for 2019 øker og 
budsjettskjema 2a endres slik: 
 
Investeringer i anleggsmidler    kr 23 102 878 
Utlån og forskutteringer    kr    2 051 900 
Tilskudd til investeringer   kr       592 000 
Momskompensasjon     kr    1 589 201 
Bruk av tidligere års ubrukte lånemidler   kr 20 921 677 
 
Budsjettskjema 2b endres som vist i detaljert budsjettjustering som er vedlagt. 
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Saksdokumenter Vedlagt 
Detaljert budsjettjustering av investeringsprosjekter med restmidler fra 2018. Ja 
 

Oppsummering 
Noen investeringsprosjekter viste ved årsavslutningen 2018 merforbruk og noen viste 
mindreforbruk. Investeringsregnskapet hadde tilstrekkelig fri finansiering, dvs ikke øremerket 
konkrete prosjekt. Dette medførte at investeringsregnskapet totalt ble gjort opp med 0,- i udekket 
beløp, jf. veileder.  
 
Det er en del investeringsprosjekter som videreføres fra 2018 til 2019. Siden investeringsbudsjettet 
er ettårig, må disse investeringsprosjektene få vedtak om videreføring av ubrukte midler fra 2018 
til 2019 for å kunne fortsette framdriften i 2019.  
 
I K-sak 19/19 Rebudsjettering av investeringsprosjekter fra 2018 til 2019, del 1, ble det vedtatt å 
overføre restmidler på prosjekt uten budsjettmidler i 2019, men med aktivitet før 
årsoppgjørssaken. 
 
Denne saken behandler øvrige investeringsprosjekt med restmidler pr 31.12.2018.  
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Investeringsbudsjettet er ettårig og årlige bevilgninger er nødvendig for å kunne pådra kommunen 
investeringsutgifter for budsjettåret 2019. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven. 
Gjeldende budsjett- og regnskapsforskrifter. 
Veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap. 
 
Eksisterende planer 
Investeringsprosjekter vedtatt i 2018 eller tidligere som bør videreføres til 2019. 
 
Gjeldende vedtak 
Budsjett og økonomiplan 2018-2021, inklusiv budsjettjusteringer i 2018. 
Budsjett og økonomiplan 2019-2022. 
Regnskap 2018. 
K-sak 19/19 Rebudsjettering av investeringsprosjekter fra 2018 til 2019, del 1. 
 
 
 
Økonomi 
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Investeringsbudsjettet for 2019 økes i henhold til forslag til vedtak. Det er ikke foreslått å 
rebudsjettere mer enn det er eksisterende finansiering til. 
 
 
 
Bemanning 
Ingen 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Investeringsregnskapet for 2018 er gjort opp med udekket beløp kr 0,-.  Investeringsregnskapet 
hadde noen investeringsprosjekter med merforbruk. Disse dekkes av ubudsjetterte salgsinntekter. 
Budsjettert finansiering er felles for alle investeringsprosjekter (med noen få unntak) og så langt 
investeringsregnskapet har frie midler til finansiering skal investeringsregnskapet gjøres opp med 
udekket beløp kr 0,-, jf. veileder.  
 
For 2018 var merinntektene betydelig større enn merutgiftene. For detaljert oversikt over 
merforbruk og merinntekter vises til regnskapssaken som legges frem i samme møte.   
 
Rådmannen har gjennomgått investeringsprosjekt med mindreforbruk og foreslår rebudsjettering av 
følgende prosjekt som ikke er tatt med i den første rebudsjetteringssaken:  
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Med dette foreslår Rådmannen en del budsjettmidler inndratt, enten som følge av at prosjekt er 
avsluttet, eller utsatt over år. «Nytt sykehjem og omsorgsboliger Sagatangen» er dessuten videreført 
med endrede forutsetninger, jf vedtatt budsjett og økonomiplan 2019-2022. Under vises oversikt 
over foreslåtte inndratte beløp:  
 

 
 
For de prosjektene som er utsatt er ikke ovennevnte restmidler innarbeidet i budsjett og 
økonomiplan 2019-2022.  
 
 
Oppsummert ser dette slik ut:  
 

 Foreslått rebudsjettert, del II  Utlån 
 Investering i 

anleggsmideler 

 Moms-

kompensasjon * 

 Øremerkede 

tilskudd 

 Øremerkede 

lånemidler 

 Ubrukte 

lånemidler 

Startlån 2 051 900              2 051 900     -                  

Grunnerverv flomforebygging 4 164 479,00    

Egenandel flomsikring Brandbu     2 000 000,00 

V(A) Julibakka 500 000,00        

V/A Nødstrømsaggregat 570 574,00        

V/A Brandbu sentrum 200 225,00        

Klokkerlåven 200 000,00        40 000                 

Trafikksikringstiltak 54 750,00          10 950                 

V/A Plassbakken - Teslo 2 989 931,00    

IKT 62 311,00          12 462                 

Utbedring vognskjul Bjoneroa barnehage 468 219,00        93 644                 

Oppgradering veger 45 944,00          9 189                    

Brandbu sentrum - flomsikring broer** 1 739 171,00    347 834               

V/A Reinvesteringer vann- og avløpsledninger 1 176 225,00    

V/A Fredheim 55 438,00          

Lukking brannavvik kommunale bygg og kirker 2 981 765,00    596 353               

Universell utforming kommunale bygg 1 454 037,00    290 807               

Oppgradering/påkostning kommunale bygg 939 809,00        187 962               

Boligplan- anskaffelse av leilighet*** 3 500 000,00    592 000         

20 921 677   

Sum 2 051 900              23 102 878,00  1 589 201            592 000         2 051 900     20 921 677   

* Momskompensasjon er frie inntekter, er fordelt på prosjekt så en ser beregningsgrunnlaget. 

** Prosjektet var opprinnelig ikke budsjettert med mva-komp, men det er allerede regnskapsført nærmere kr 200 000 i momskompensasjon på prosjektet 

*** Ikke videreført buds jettert momskompenas jon på pros jektet, da  det ikke er momskompensas jon på kjøp av lei l ighet. Ti l skuddet er redusert ti l  

maks imalt ti l skuddsbeløp fra  Husbanken ved kjøp av lei l ighet.   

 Mindreforbruk som foreslås inndratt 

Ringforsyning Gran sentrum 82 416                       Prosjektet er avsluttet 

Nytt sykehjem og omsorgsboliger Sagatangen 18 761 580               

Prosjektet er utsatt og har endrete forutsetninger.  Det er 

vedtatt et budsjett på 5 mill  kr i  2019 som antas å være 

tilstrekkelig for prosjektering i 2019. 

Marka helse og omsorgssenter                     138 783 

Utgiftene gjelder utredningsarbeid og arbeid med 

reguleringsplan. Prosjektet, inkludert arbeid med 

reguleringsplan, ble stoppet pga. endret framdrift for 

anlegget på Sagatangen.  Arbeidene på Marka kan ikke 

starte før brukerne er flyttet ti l  Sagatangen.  Iflg vedtatt 

budsjett gjenopptas prosjekteringen i 2021.

Vegstasjon 316 152                    Prosjektet er utsatt ti l  2021

Ny kommunal barnehage 48 251                       Prosjektet er  avsluttet

Brandbu ungdomsskole - rehabilitering 104 957                    Prosjektet er avsluttet

Kjøp av aksjer (EK-tilskudd KLP) 15 008                       

Sum som foreslås inndratt/ikke videreført 19 467 148               
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Ubudsjetterte salgsinntekter er benyttet til finansiering av investeringsregnskapet for 2018. Dette 
førte til at behovet for lånemidler til finansiering var mindre enn det ellers ville vært.    
 
Det er ca 17 mill kr til rest i ubrukte lånemidler, dersom Rådmannens forslag i denne sak vedtas. 
Dette reduserer låneopptak for 2019 tilsvarende, dersom eventuelt ikke disse lånemidlene benyttes 
til konkrete investeringer som vedtas av K-styret. 
 
Når det gjelder øvrig budsjettert finansiering i 2018, er 12,8 mill kr tilskudd som ikke er benyttet. 
Dette er hovedsakelig tilskudd til nytt sykehjem og omsorgsboliger som vi ikke kan påregne å få. 
Vedtatt budsjett og økonomiplan 2019-2022 og videre investeringsplan for 2023 inneholder samlet 
anslått tilskuddsbeløp på prosjektet. 6,2 mill kr er momskompensasjon, som selvsagt faller bort når 
prosjekt ikke gjennomføres, evt kan budsjetteres med om det er momskomp på ny foreslått 
investering.  
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen. 
 

 
Dato: 29. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

 
  

Merforbruk investeringer -1 397 515             

Merforbruk avdrag formidlingslån -526 870                

Sum merforbruk pr prosjekt investeringsregnskap -1 924 385             

Ikke budsjetterte inntekter 18 886 854            

Netto merinntekt 16 962 468            

Sum som foreslås inndratt/ikke videreført 19 467 148            
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44/19 Miljøgate Gran sentrum - framdrift og finansiering 
 
Arkivsak-dok.  16/00081-14 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Leif Arne Vesteraas 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 09.05.2019 17/19 

Kommunestyret 23.05.2019 44/19 

Gran ungdomsråd 14.05.2019 8/19 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 09.05.2019 sak 17/19 
 
Formannskapets behandling 09.05.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Ordfører Willy Westhagen 
Rune Meier (H) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Morten Hagen (GBL) 
Leif Arne Vesteraas 
 
Lars Erik Flatø (Ap) la fram følgende forslag:  
På vegne av Aps gruppe fremmes følgende endringsforslag: 
«1. Gran kommune er villig til å gå inn med eiendommene gnr/bnr 262/135,136,154 i et makebytte 
med grunneiere og Oppland fylkeskommune for å få redusert fylkeskommunens risiko ved å starte 
med etappe 1 og 2. Gran kommune er villig til å dele ytterligere risiko 50/50 med fylkeskommunen 
inntil en maksimal ramme på 10 mill.kr. for Gran kommunes del. 
2. Det etableres en samhandlingsgruppe med deltagelse fra SVV, fylkeskommunen og Gran kommune 
for å fremme god styring av prosjektet.» 
 
Votering 
Ved votering over endringsforslaget fra Lars Erik Flatø (Ap), ble forslaget vedtatt med 8 mot 1 
stemme. 
 
Ved votering over rådmannens innstilling, falt innstillingen med 9 stemmer. 
 
Formannskapets vedtak 09.05.2019: 
1. Gran kommune er villig til å gå inn med eiendommene gnr/bnr 262/135,136,154 i et makebytte 

med grunneiere og Oppland fylkeskommune for å få redusert fylkeskommunens risiko ved å 
starte med etappe 1 og 2. Gran kommune er villig til å dele ytterligere risiko 50/50 med 
fylkeskommunen inntil en maksimal ramme på 10 mill.kr. for Gran kommunes del. 

2. Det etableres en samhandlingsgruppe med deltagelse fra SVV, fylkeskommunen og Gran 
kommune for å fremme god styring av prosjektet. 

 
 

http://mill.kr/
http://mill.kr/
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Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
Gran kommune er villig til å inngå med eiendommene gnr/bnr 262/135, 136, 154 i et makebytte med 
grunneiere og Oppland fylkeskommune for å få redusert fylkeskommunens risiko ved å starte med 
etappe 1 og 2. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Brev fra Oppland fylkeskommune Ja 
Miljøgate Gran kostnader og usikkerhet Ja 
Miljøgate skisse til løsning grunnerverv (U. Off.) Nei 
 
 

Oppsummering 
Oppland fylkeskommune (OFK) har henvendt seg til Gran kommune i et brev der de spørs om Gran 
kommune er villig til å ta økonomisk risiko ved gjennomføring av miljøgata etappe 1 og 2. Gran 
handel og håntverk har drøftet mulighetene med Grunneiere om å redusere risiko ved å gå inn på 
makebytteavtaler med Gran kommune og OFK.  
 
Rådmannen drøfter mulighet for å gå inn med midler inntil en ramme på kr. 10 mill. kr, men 
innstiller på at Gran kommune er villig til å bidra i en makebytteavtale.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Reguleringsplan for miljøgate i Gran sentrum er utarbeidet av Statens Vegvesen og ble vedtatt av 
Gran kommunestyre 13. juni 2013. Miljøgateprosjektet skulle finansieres ved de midlene som var 
avsatt til avlasta vegnett (sidevegstiltak) i Rv.4-prosjektet. Dette var i utgangspunktet (2012) 50 mill. 
kr. (St.prp. nr. 50 2012-2013), men det viste seg ganske raskt at disse midlene ikke er tilstrekkelig til å 
dekke kostnadene til hele prosjektet. I 2015 mente vegvesenet at miljøgateprosjektet slik det var 
regulert ville koste mer enn 100 mill.kr. 
 
Prosjektet har senere gjennomgått en kvalitetssikring og reduksjon av ambisjonsnivå. Vegvesenet har 
bl.a. foreslått en endring fra tre rundkjøringer til to ordinære kryss og en rundkjøring i Granvang-
krysset. Justert plan er vist i vedlagte presentasjon «Miljøgate i Gran sentrum» (Statens Vegvesen, 
14. sept. 2018), og her er kostnadene beregnet til totalt 88,2 mill.kr.  
Prosjektet er inndelt i 3 etapper fra sør til nord:  

- Etappe 1: Fra Coop-bygget (Gran sør) til Lidskjalv – kostnad ca. 48,2 mill.kr.  

- Etappe 2: Fra Lidskjalv til litt nord for Granvangkrysset – kostnad ca. 22,8 mill.kr  

- Etappe 3: Fra nord for Granvangkrysset til nord for kryss Jarenstranda – kostnad ca. 17,2 
mill.kr.  

Anslagene for hver etappe er angitt i 2016 verdi.  
 
Statens vegvesen anslår nå en kostand for hele prosjektet på 97,1 mill i 2019 verdi. Det er stor 
usikkerhet knyttet til anslaget og de gjør en vurdering av at det er 80 % sikkerhet for at kostnaden for 
gjennomføring av hele prosjektet vil ligge mellom 87,4 mil. Kr. og 106,9 mill. kr.  
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Det er gjennomført flere møter mellom Gran kommune, Statens Vegvesen og Oppland 
fylkeskommune om prosjektet. Statens Vegvesen og Oppland fylkeskommune har signalisert at de 
primært ønsker å starte utbyggingen fra nord, og de ønsker en avklaring vedr. hvilken del av 
vegprosjektet som Gran kommune vil prioritere blir gjennomført først. 
 
Etter kommunestyrets vedtak er det gjennomført drøftinger med Oppland fylkeskommune, Statens 
vegvesen og Gran handel og håntverk (GHH). 
 
Gran handel og håntverk (GHH) og Hadelandshagen AS har engasjert seg i saken og gjennomført 
drøftinger med aktuelle grunneiere og fått forhåndsutsagn fra et stort antall grunneiere som tilsier at 
en kan få avstått grunn til langt lavere kostnad enn SVV har forutsatt i sine kostnadsoverslag. 
Dette forutsetter at Gran kommune er villig til å inngå i makeskifter med eiendommene  gnr/bnr 
262/135, 136, 154 
 
Det er likevel usikkerhet knyttet til grunnerverv, og en vil ikke endelig vite kostnaden ved 
grunnerverv før en har gjennomført forhandlinger. Det forutsetter også at Oppland fylkeskommune 
vil delta i slike forhandlinger for overtakelse av gammel fylkesveg (gammel rv 4) til kommunal grunn.  
 
Oppland fylkeskommune har i etterkant av et møte mellom sendt Gran kommune et brev der en har 
bedt om en avklaring av om Gran kommune vil ta risikoen ved kostnader ut over avsatt ramme på ca. 
59 mill. kr. Det er bedt om svar på dette innen 15.06.2019. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven, kommuneloven. 
 
Eksisterende planer 
- Kommunedelplan for Gran sentrum (2013)  
- Reguleringsplan for miljøgate (2013) 
 
Gjeldende vedtak 
K-sak 96/18 Kommunestyrets vedtak 15.11.2018: 
1. Gran kommune ønsker at miljøgateprosjektet i Gran bygges ut ved at en starter i sør, med etappe 
1. 
Dette er viktig for å styrke Gran som regionsenter, forbedre sentrumsmiljøet og legge til rette for 
bolig- og næringsutvikling i sentrum. 
2. Gran kommune mener en fullført utbygging av miljøgata i Gran sentrum er helt sentralt for å få til 
videre utvikling av Gran sentrum. Det er uheldig og fordyrende at dette nå deles opp i flere 
prosjekter. Gran kommune vil utfordre Oppland fylkeskommune og nye Innlandet fylkeskommune 
til å vise at de satser på Hadeland og regionsenteret ved å bevilge midler til fullføring av fylkesveien 
gjennom Gran sentrum. 
 
Økonomi 
Det er ikke satt av midler til gjennomføring av kommunale tiltak eller til å ta del i investeringen i 
Miljøgata for Gran sentrum i gjeldende økonomiplan. Gran kommune kan ikke lånefinansiere en 
investering i fylkeskommunal vei. Gran kommunes andel må da tas over driftsbudsjettet eller hentes 
fra disposisjonsfond. Det kan være mulighet for å inngå nærmere avtale der deler av investeringen 
blir kommunal, men dette må da avtales nærmere med OFK. 
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Selv uten kostander til grunnerverv anslår SSV at kostnaden for etappe 1 og 2 ligger nært opp til 59 
millioner kr. Noe kostnader til grunnerverv må påregnes og det er stor risiko for at rammen ikke vil 
holde ved gjennomføring av etappe 1 og 2 først. Ved gjennomføring av etappe 2 og 3 er 
kostnadsanslaget  44,3 mil. kr.  
 
Bemanning 
Ingen direkte konsekvenser for kommunens bemanning. Etter at miljøgata er bygget og Jernbanegata 
er åpnet er det forutsatt at Gran kommune skal overta Storgata fra Jernbanegata og til torget. Hvis 
man starter bygging i sør bør Gran kommune gjennomføre en utvidelse av Storgata mot sør dette vil 
kreve bemanningsressurser. Eventuell deltakelse i forhandlinger med grunneiere vil også innebære 
en ressursinnsats.   
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Etter kommunestyrets vedtak i november spiller Oppland fylkeskommune ballen tilbake til Gran 
kommune med spørsmål om vi er villig til å ta del i den økonomiske risikoen i prosjektet.  Slik brevet 
er utformet oppfatter rådmannen at fylkeskommunen ønsker at Gran kommune skal ta all risiko. 
Rådmannen ser tre alternativer i saken:   

1. Gjøre vedtak om at man tar risiko ved å starte med etappe 1 og 2 

Eller 

2. Gjøre vedtak der man angir at man er villig til å gå inn med et begrenset økonomisk bidrag 
hvis fylkeskommunen starter med etappe 1 og 2. 

Eller  

3. Ikke gå inn med økonomisk bidrag. 

Vedtak etter alternativ 2 eller tre forutsetter at det settes av nødvendige midler til  dette i 
økonomiplan.   

Det er viktig at man nå kommer i gang med utbygging av miljøgata i Gran og at en får brukt midlene 
som er satt av i rv. 4 prosjektet. Ut fra et samfunnsutviklingsperspektiv er det viktig at man får startet 
utbygging fra sør. Hvis det ikke skjer nå, er det uvisst når denne delen av miljøgata vil bli utbygd.  

Samtidig står Gran kommune ovenfor store økonomiske utfordringer med mange 
investeringsprosjekter framover. Med utgangspunkt i et kommunaløkonomisk perspektiv bør man 
ikke gå inn med midler i prosjektet. Det har hele tiden vært en forutsetning at miljøgata skulle 
gjennomføres med statlig finansiering og der fylkeskommunen skulle ta den økonomiske risikoen. 
Rådmannen kan ikke anbefale at Gran kommune skal overta all økonomisk risiko i prosjektet. Det må 
i så fall være en begrenset risiko som kommunen skal ta.  
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Det er et moment at også at store deler av næringslivet ved grunneiere synes villig til å inngå i avtaler 
om makeskifte for å få til gjennomføring av miljøgata sørfra nå. Selv om det reelt sett innbærer også 
for gran kommune at man går inn med verdier i prosjektet, så mener rådmann at Gran kommune bør 
bidra i et slikt spleiselag, hvis fylkeskommunen er villig til å starte fra sør.  

Rådmannen mener det må være helt uaktuelt å ta hele den økonomiske risikoen ved gjennomføring 
av et fylkeskommunalt vegprosjekt. Rådmannen heller til som i saken i november at Gran kommune 
ikke må gå direkte inn med finansiering, men være villig til å bidra i et makeskifte. Rådmannen vil 
også minne om at det vil følge behov for kommunale investeringer ved forlengelse av Storgate som 
kommune bør følge opp når søndre del av miljøgata blir bygd.  

Hvis kommunen skal gå inn med midler må dette sannsynligvis tas av disposisjonsfondet, da 
kommunen ikke kan lånefinansiere fylkeskommunal vei. Hvor stor grad Gran kommune skal 
engasjere seg økonomisk i prosjektet av henger av politisk vilje, men rådmannen mener at en 
investering ikke bør belaste disposisjonsfondet med mer enn maks 10 millioner.  

Rådmannen formulerer to alternative vedtakstekster men vil innstille på at man ikke går inn med 
direkte økonomiske midler, men at en er villig til å bidra i et makeskifte mellom grunneiere, Gran 
kommune og fylkeskommunen.  

Gran kommune er villig til å inngå med eiendommene gnr/bnr 262/135, 136, 154 i et makebytte med 
grunneiere og Oppland fylkeskommune for å få redusert fylkeskommunens risiko ved å starte med 
etappe 1 og 2.  

Er det et politisk ønske om at Gran kommune skal bidra ytterligere kan man fatte følgende vedtak:  

Gran kommune er villig til å inngå med eiendommene gnr/bnr 262/135, 136, 154 i et makebytte med 
grunneiere og Oppland fylkeskommune for å få redusert fylkeskommunens risiko ved å starte med 
etappe 1 og 2. Gran kommune er villig til å dele ytterligere økonomisk risiko 50/50 med 
fylkeskommunen inntil en maksimal ramme på kr. 10 mill. kr.  for Gran kommunes del. 

 

 

   

                             

 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen merknader 
 

 
Dato: 2. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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Miljøgate Gran - 

realisering av prosjekt 

Miljøgate Gran - 

kostnader og usikkerhet - mars 2019 
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45/19 Ny lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med 
fyringsanlegg - sluttbehandling 
 
Arkivsak-dok.  18/01589-4 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Rune Kyllenstjerna 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 09.05.2019 16/19 

Kommunestyret 23.05.2019 45/19 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 09.05.2019 sak 16/19 
 
Formannskapets behandling 09.05.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Leif Arne Vesteraas 
Morgen Hagen (GBL) 
Ordfører Willy Westhagen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 09.05.2019: 
Kommunestyret vedtar lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med 
fyringsanlegg i Gran kommune. 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med 
fyringsanlegg i Gran kommune. 
 
 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg Ja 
 
 

Oppsummering 
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1. januar 2016 kom ny forskrift om brannforebygging. Denne setter krav til at feiing og tilsyn skal 
gjennomføres ved alle bygninger som har fyringsanlegg, og at dette skal gjennomføres iht. en 
risikovurdert hyppighet. Dagens lokale forskrift sier at feiingen skal gjennomføres minimum en 
gang hvert andre år, og at tilsyn skal gjennomføres minimum en gang hvert fjerde år. I følge den 
nye forskriften om brannforebygging, så skal det ikke skilles mellom boliger, fritidsboliger og andre 
bygg med fyringsanlegg, noe det blir gjort i dagens lokale forskrift. 
 
Rådmannen innstiller på å vedta ny lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn 
med fyringsanlegg. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Ny forskrift om brannforebygging ble fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 17. 
desember 2015 med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). 
 
Endringer som kom i gjeldende forskrift om brannforebygging, som tredde i kraft 1. januar 2016, 
medfører at vår nåværende lokale forskrift strider med intensjonene i ny forskrift om 
brannforebygging. Den gjeldende lokal forskrift om vedtekter for feiing og tilsyn ble vedtatt av Gran 
kommunestyre i møte 23. mars 2000 i sak nr. 14/00 med hjemmel i lov av 5. juni 1987 nr. 26 om 
brannvern m.v., samt forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg med veiledning fastsatt av 
kommunal og regionaldepartementet 15. januar 1998. Forskrift om feiing og tilsyn ble opphevd av ny 
forskrift om brannforebygging 1. januar 2016. 
 
Endringer ved den sentrale forskriften går hovedsakelig på hvilke bygningstyper med ildsteder som 
skal føres tilsyn og feies, samt intervallene på hyppigheten dette skal utføres ved hvert enkelt 
fyringsanlegg.   
 
Ny forskrift om brannforebygging gir kommunen ansvar for å sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg 
som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Dette medfører at kommunen må ta inn 
alle bygningstyper som har fyringsanlegg som benyttes til oppvarming av bygget. I tillegg sier 
forskriften at feiing skal utføres etter behov, dvs. at hyppigheten må ses på i henhold til 
fyringsmønstret hos den enkelte. Det blir derfor ikke godt nok opp mot forskriftskravet å beholde 
hyppigheten som er satt i vår lokale forskrift, eller kun feiing av boliger. Det er på bakgrunn av 
bestemt hyppighet og bygningstype i lokal forskrift behov for å endre dette ved å vedta en ny lokal 
forskrift som blir i tråd med hensiktene i forskrift om brannforebygging, slik at føringer for hvordan 
feiertjenesten i Gran kommune kan utfører sine lovpålagte oppgaver i tråd med lovverket, samt sikre 
muligheten for å ta inn gebyr for disse tjenestene. 
 
Hjemmelen for en slik lokal forskrift er brann- og eksplosjonsvernloven § 28. 
 
Det er gjennomført en høring etter forvaltningslovens § 38, og det var ved høringsperioden utløp 
ingen innkommende uttalelser.  
 

Konsekvenser 
Ny lokal forskrift vil gi større kommunale avgifter til de eiendommene som i dag ikke får feie- og 
tilsynsavgift. Dette gjelder spesielt for fritidsboliger, og andre bygg som har fyringsanlegg. For de som 
mottar feie- og tilsynsavgift forventes det at gebyret blir på tilsvarende nivå som tidligere. 
Feiertjenesten er et selvkostområde, som skal dekkes av gebyrinntekter og dermed vil ikke 
kommunen få ytterligere utgifter på grunn av denne forskriften. 
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Lover og forskrifter 
Brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om brannforebygging. 
Forvaltningslovens kapittel VII Om forskrifter fastsetter framgangsmåten ved vedtak av nye 
forskrifter. Det er krav om forhåndsvarsling (høring) (§37) Det er særskilte formalkrav og krav om 
kunngjøring etter vedtak (§ 38) 
 
 
Eksisterende planer 
Ingen 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen 
 
Økonomi 
På grunn av større kundegrunnlag vil også feiervesenet få noe større inntjening. I og med at dette er 
et selvkostområde, vil dette bli justert årlig. 
 
 
 
 
Bemanning 
Feiervesenet har i dag 4 årsverk og det vil mest sannsynlig ikke være behov for ytterligere årsverk. 
Gjennomføringen av feiing er i dag basert på en frekvens, og endringer i frekvensen vil kunne 
medføre nye erfaringsdata.   
 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Nye føringer gitt i brann- og eksplosjonsvernloven med underliggende forskrift om brannforebygging 
medfører, som angitt ovenfor, en plikt til å feie og føre tilsyns i fritidsboliger og andre bygg med 
fyringsanlegg. En revidert lokal forskrift vil kun gi mulighet for gebyrinnkreving av feie- og 
tilsynstjenester i Gran kommune for alle objekter som er underlagt tilsyns- og feieplikt for 
kommunen. 
 
Et alternativ er å ikke innføre ny lokal forskrift og få mulighet til å innkreve feie- og tilsynsgebyr for 
fritidsboliger. Da feiertjenesten er basert på selvkost i dag, kan ikke de feie- og tilsynsaktiviteten 
gjennomføres innenfor dagens tjeneste på fritidsboliger. Den økte feie- og tilsynsaktiviteten må da 
finansieres av kommunen på en annen måte for å dekke de økte utgiftene. 
 
Rådmannen anbefaler ikke dette og innstiller som beskrevet ovenfor på ny lokal forskrift.  
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Kommuniseres og informeres på Gran kommune sine hjemmesider samt at den publiseres i Norsk 
Lovtidend.  
 
 

 
Dato: 23. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

18_01589 Forskrift 

om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Gran kkommune
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46/19 Søknad fra Stiftelsen Størenslunden Park om tillatelse og tilskudd til 
oppgradering av bygg/nybygg, samt inngåelse av avtale om leie, forvaltning, 
drift og vedlikehold av byggene i Størenslunden 
 
Arkivsak-dok.  18/03938-6 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Else Hagen Lyngstad 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 09.05.2019 15/19 

Kommunestyret 23.05.2019 46/19 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 09.05.2019 sak 15/19 
 
Formannskapets behandling 09.05.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Rune Meier (H) 
Ordfører Willy Westhagen 
Leif Arne Vesteraas 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende forslag: 
Forslag til punkt 5 i tillegg til innstillinga: 
5. Kommunestyret ser svært positivt på utvikling av Størenslunden, og vil vurdere en ny søknad ut fra 
denne holdningen når søknad om spillemidler også foreligger.» 
 
Votering 
Ved votering ble tilleggsforslaget fra Morten Hagen (GBL) enstemmig vedtatt. 
Ved votering ble innstillingen med den vedtatte endringen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 09.05.2019: 
Kommunestyret vedtar følgende: 

1. Søknad fra Størenslunden Park om kommunalt tilskudd til etablering av nytt serviceanlegg 
m/toalett (sanitæranlegg) i Størenslunden behandles og tildeles midler på ordinær måte 
gjennom søknad om spillemidler og kommunal andel til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.  
Kommunalt tilskudd fastsettes ut fra godkjent kostnad og størrelsen på spillemiddelandelen.  

2. Kommunal andel til rehabilitering/bygging av nytt sceneanlegg behandles når søknad om 
midler over ordningen med tilskudd til kulturbygg i Oppland foreligger. Størrelsen på et 
eventuelt kommunalt tilskudd til sceneanlegget, vil bli vurdert i forhold til planer og 
kostnader ved anlegget.  

3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå midlertidig avtale med Størenslunden Park om 
disponering av Størenslunden og leie av servicebygget med en ramme for driftskostnadene 
på maksimalt kr 65 000. De økte kostnadene på kr 50 000 innarbeides i budsjett- og 
økonomiplan for 2020 – 2023.  

4. Endelig avtale mellom Gran kommune og Størenslunden Park om forvaltning, drift og 
vedlikehold av de nye anleggene i Størenslunden, inngås når alle anleggene er ferdigstilt og 
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de totale FDV-kostnadene er utredet. Det utarbeides også nye leievilkår, retningslinjer og 
priser for leie av byggene. 

5. Kommunestyret ser svært positivt på utvikling av Størenslunden, og vil vurdere en ny søknad 
ut fra denne holdningen når søknad om spillemidler også foreligger. 

 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar følgende: 

1. Søknad fra Størenslunden Park om kommunalt tilskudd til etablering av nytt serviceanlegg 
m/toalett (sanitæranlegg) i Størenslunden behandles og tildeles midler på ordinær måte 
gjennom søknad om spillemidler og kommunal andel til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.  
Kommunalt tilskudd fastsettes ut fra godkjent kostnad og størrelsen på spillemiddelandelen.  

2. Kommunal andel til rehabilitering/bygging av nytt sceneanlegg behandles når søknad om 
midler over ordningen med tilskudd til kulturbygg i Oppland foreligger. Størrelsen på et 
eventuelt kommunalt tilskudd til sceneanlegget, vil bli vurdert i forhold til planer og 
kostnader ved anlegget.  

3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå midlertidig avtale med Størenslunden Park om 
disponering av Størenslunden og leie av servicebygget med en ramme for driftskostnadene 
på maksimalt kr 65 000. De økte kostnadene på kr 50 000 innarbeides i budsjett- og 
økonomiplan for 2020 – 2023.  

4. Endelig avtale mellom Gran kommune og Størenslunden Park om forvaltning, drift og 
vedlikehold av de nye anleggene i Størenslunden, inngås når alle anleggene er ferdigstilt og 
de totale FDV-kostnadene er utredet. Det utarbeides også nye leievilkår, retningslinjer og 
priser for leie av byggene. 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad fra Stiftelsen Størenslunden Park, datert 02.04.2019 Ja 
  
 
 

Oppsummering 
Stiftelsen Størenslunden Park søker om kommunalt tilskudd på kr 700 000 til 
«Størensundprosjektet». Dette omfatter bygging av nytt serviceanlegg m/toalett (sanitæranlegg), 
restaurering/nybygg av sceneanlegg og fortetting av amfiet i Størenslunden.  
Rådmannen innstiller på at Stiftelsen Størenslunden behandles som ordinær søker på kommunal 
andel i forbindelse med en spillemiddelsøknad. Det betyr at kommunalt tilskudd til bygging av nytt 
serviceanlegg m/toalett (sanitæranlegg) behandles når stiftelsen søker om spillemidler til anlegget. 
Størrelsen på kommunens andel fastsettes på samme måte som for andre søknader om 
spillemidler, dvs. på grunnlag av anleggets godkjente kostnad og søknadsbeløp. 
 
For restaurering og nybygg av sceneanlegg innstilles det på at en eventuell kommunal andel 
behandles i samband med søknad om midler over ordningen med Tilskudd til kulturbygg i 
Oppland. Størrelsen på kommunens tilskudd vil bli vurdert ut fra godkjente planer og kostnader 
ved anlegget. 
 



 27  

Tidligere avtale mellom Gran kommune og daværende Brandbu Vel om leie og driftsansvar for 
byggene i Størenslunden, erstattes med en midlertidig og utvidet avtale mellom Gran kommune og 
Stiftelsen Størenslunden Park. Denne avtalen trer i kraft når det nye servicebygget m/toalett er 
ferdigstilt og kan tas i bruk (2020). Per nå er kun driftskostnadene for nytt servicebygg m/toalett 
(sanitæranlegget) kjent. De årlige kostnadene er oppgitt til ca. kr 50 000 og de økte kostnadene 
innarbeides i neste års budsjett- og økonomiplan. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Søknad om tilskudd til oppgradering av bygg 
Stiftelsen Størenslunden Park søker om tillatelse til å foreta renovering av kiosk og scene i 
Størenslunden. De ønsker å bygge et nytt serviceanlegg m/toalett (sanitæranlegg), ny scene og 
fortetting av amfiet. De søker også om et kommunalt tilskudd på kr 700 000 til anleggsutviklingen.  
 
Foreningen Størenslunden Venner (nå stiftelsen Størenslunden Park) ble stiftet i oktober 2017 og har 
siden jobbet for å få på plass finanseringen for den planlagte utviklingen i Størenslunden. I følge 
søknaden er første byggetrinn, dvs. serviceanlegg m/toalett fullfinansiert og planlagt oppstart er 1. 
juli 2019. Planlagt oppstart for byggetrinn to, scenebygg og fortetting av amfiet, er satt til 1. juni 
2020. Samlet investering i nye bygg er kostnadsberegnet til ca. 10,5 mill. 
 
I januar 2019 ble det vedtatt å endre foreningen Størenslundens Venner til stiftelsen Størenslunden 
Park. Endringen medførte også overdragelse av rettighetene knyttet til de eksisterende 
eiendommene i Størenslunden fra foreningen Størenslunden Venner til Stiftelsen Størenslunden 
Park.  
Stiftelsens sammensetning og vedtekter er også endret, bl.a. med tanke på at stiftelsen kan bli 
godkjent som søker på spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Søknad om 
forhåndsgodkjenning av vedtektene er sendt Kulturdepartementet.  
 
Gran kommune inngikk i 1995 avtale med Brandbu Vel, som eiere av kiosk og scenebygg i 
Størenslunden, om leie og drift av byggene. Denne avtalen er overdratt fra Brandbu Vel til 
Størenslunden Park. Med bakgrunn i planlagte anleggsutvikling må det inngås ny avtale mellom Gran 
kommune og Stiftelsen Størenslunden Park om leie og forvaltning, drift og vedlikehold av de nye 
byggene. Endelig avtale fremforhandles når de nye byggene står ferdig og FDV-kostnader er kjent. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kulturdepartementets Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018. 
 
Eksisterende planer 
K-sak 114/18 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - Oppjustering av prioritert 
handlingsplan 
K-sak 66/16 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Gran kommune (tidligere 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2023) 
Reguleringsplan for Brandbu sentrum nordøst, ikrafttredelsesdato 25.03.2010 
 
Gjeldende vedtak 
Tilrettelegging for fysisk aktivitet ved Brandbu barneskole gjennom utvikling av Størenslunden og 
Rosendalsbanen, vedtatt i K-sak 19/14 
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Økonomi 
For søknader om spillemidler gjelder tidligere vedtatte prinsipper (K-sak 102/12) om kommunal andel 
tilsvarende spillemiddelandelen ved nybygg og rehabilitering av ordinære anlegg.   
I de årlige driftsbudsjettene for kultur ligger det inne kr 500 000 til fordeling. Disse behandles og 
fordeles administrativt parallelt med den årlige behandlingen av spillemiddelsøknadene.  
Det er ikke avsatt egne midler til kommunal andel ved søknad over ordningen med Tilskudd til 
kulturbygg i Oppland. En eventuell søknad om kommunal andel må derfor dekkes over 
disposisjonsfondet eller innarbeides i budsjett- og økonomiplan. 
Økte kostnader ved inngåelse av ny midlertidig avtale mellom Gran kommune og Stiftelsen 
Størenslunden Park om leie av serviceanlegget m/toalett (sanitæranlegget) på kr 50 000 innarbeides i 
budsjett- og økonomiplan for 2020 – 2023.  
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Vurderinger og alternative løsninger for søknad fra Stiftelsen Størenslunden Park om kommunalt 
tilskudd til oppgradering av byggene i Størenslunden: 
 

1. Søknad om kommunalt tilskudd til anleggsutviklingen i Størenslunden på kr 700 000 
innvilges og belastes disposisjonsfond. 
Søknaden fra Stiftelsen Størenslunden Park om kr 700 000 til anleggsutviklingen i 
Størenslunden behandles som en særskilt søknad, uavhengig av andre ordinære 
tilskuddsordninger, og innvilges et engangstilskudd på kr samlet kr 700 000. Tilskuddet 
gjelder som kommunal andel til bygging av servicebygget m/toalett (sanitæranlegget) og for 
restaurering/nybygg av sceneanlegg og fortetning av amfi. Tilskuddet gis uavhengig av 
kostnadene for de planlagte anleggene og det kan ikke forventes ytterligere tilskudd fra 
andre tilskuddsordninger kommunen forvalter. 
Tilskuddet dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 
 

2. Søknad om kommunalt tilskudd avslås 
Gran kommune yter ikke økonomisk støtte til Stiftelsen Størenslunden Park i forbindelse med 
anleggsutviklingen i Størenslunden. De nye anleggene i Størenslunden vurderes som ikke 
nødvendige for kommunen og kostnadene skal derfor ikke belastes kommunens økonomi. 
Stiftelsen Størenslunden Park må derfor stå for finansieringen av anleggsutviklingen i sin 
helhet. 
 

3. Søknad om kommunalt tilskudd til anleggsutviklingen behandles gjennom de ordinære 
tilskuddsordningene som spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet og tilskudd til 
kulturbygg i Oppland 
Gran kommune har bistått Stiftelsen Størenslunden Park i arbeidet med å bli godkjent som 
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søker på tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spillemidler). Planene for 
serviceanlegg m/toalett (sanitæranlegget) ble derfor behandlet og innrullert i prioritert 
handlingsplan i gjeldende kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet ved rulleringen høsten 
2019 (k-sak 114/18). Stiftelsen har dessuten foretatt nødvendige endringer av vedtektene og 
søknad om forhåndsgodkjenning er sendt Kulturdepartementet. Det forventes at disse 
godkjennes og at stiftelsen dermed kan søke om spillemidler til serviceanlegget m/toalett 
(sanitæranlegget) i 2020. I henhold til bestemmelsene fra Kulturdepartementet er denne 
typen bygg søknadsberettiget som friluftslivsanlegg og kan søke om inntil kr 700 000.  
Ordningen med kommunal andel i forbindelse med søknad om spillemidler har vært vedtatt 
gjennom kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet i Gran kommune i mange år. 
Ordningen er godt innarbeidet hos lag og foreninger og det er årlig avsatt kr 500 000 i 
kulturbudsjettet. Siden spillemiddelandelen for de fleste ordinære anleggene de siste årene 
har økt, har det oppstått et ganske betydelig etterslep og det kan derfor ikke forventes at 
kommunal andel innfris umiddelbart. Dette er lag og foreninger som søker spillemidler kjent 
med og noe de må forholde seg til. Rådmannen mener det vil være uheldig om en søker gis 
særskilt tilskudd og ikke følger den ordinære tildelingen. Det har vært gjort unntak tidligere, 
men da for særskilt store og kostnadskrevende anlegg (Gran Idrettspark, Brandbu Stadion – 
friidrettsanlegget og kunstgressbanen). 
Rådmannen innstiller derfor på at søknad om kommunalt tilskudd til etablering av nytt 
serviceanlegg m/toalett (sanitæranlegg) i Størenslunden bør vurderes og behandles på 
ordinær måte gjennom søknad om spillemidler og kommunal andel til anlegg for idrett og 
fysisk aktivitet. Kommunalt tilskudd til serviceanlegget vil da bli fastsatt ut fra godkjent 
kostnad og størrelsen på spillemiddelandelen, dvs. som for andre søkere over denne 
ordningen. 
 
Søknaden fra Stiftelsen Størenslunden Park omfatter også kommunalt tilskudd for 
sceneanlegget. Gran kommune har årlig avsatt en sum (kr 40 000) for tilskudd til 
rehabilitering/oppgradering av kulturbygg. På grunn av størrelsen på tilskuddsposten, har det 
ved behov vært behandlet og innvilget særskilte kommunale tilskudd. Dette gjelder da først 
og fremst når vi har mottatt søknad om midler over ordningen med tilskudd til kulturbygg i 
Oppland. Bl.a. er bygg som Folkvang, Toneveld og Marienlyst innvilget kommunal andel 
gjennom slik søknad.  
Som for ordningen med spillemidler, avhenger størrelsen på den kommunale andelen på de 
totale planene og godkjente kostnader ved anlegget. Rådmannen innstiller derfor på at 
kommunal andel til rehabilitering/bygging av nytt sceneanlegg i Størenslunden behandles og 
fastsettes når søknad om midler over ordningen med tilskudd til kulturbygg i Oppland 
foreligger. Evt. kommunal andel fastsettes ut fra godkjente planer og kostnader. Det 
forutsettes at tilskuddet dekkes over disposisjonsfondet eller innarbeides i budsjett- og 
økonomiplan gjennom særskilt vedtak. 
 
Konklusjon: 
På bakgrunn av en samlet vurdering innstiller Rådmannen på følgende: 
Kommunalt tilskudd til nytt serviceanlegg m/toalett (sanitæranlegg) i Størenslunden 
behandles og tildeles midler på ordinær måte gjennom søknad om spillemidler og kommunal 
andel til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Størrelsen på tilskuddet fastsettes ut fra godkjent 
kostnad og spillemiddelandel. 
 
Kommunal andel til rehabilitering/bygging av nytt sceneanlegg behandles når søknad om 
midler over ordningen med tilskudd til kulturbygg i Oppland foreligger. Størrelsen på et 
eventuelt kommunalt tilskudd til sceneanlegget, vil bli vurdert ut fra planer og kostnader ved 
anlegget. 
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Vurdering av behovet for ny avtale mellom Gran kommune og Stiftelsen Størenslunden Park om 
leie og forvaltning, drift og vedlikehold av byggene i Størenslunden: 
 
Årlige driftsutgifter for byggene i Størenslunden har de siste årene ligget på ca. kr 15 000. Siden 
kiosken har vært i svært dårlig forfatning og kun benyttes 17. mai, har det ikke vært kostnader ved 
drift av denne. Det betyr at kostnadene på kr 15 000 kun omfatter drift av scenebygg. Disse 
kostnadene vil fortsette å påløpe inntil nytt scenebygg er på plass. Økningen i årlige driftskostnader 
for anleggene i Størenslunden vil i første omgang omfatte nytt servicebygg, disse er i søknaden 
oppgitt til ca. kr 50 000. Totale driftskostnader ved servicebygg m/toalett (sanitæranlegg) og 
scenebygg beløper seg da til kr 65 000 pr. år. 
 
Stiftelsen Størenslunden Park forutsetter at det vil være potensiale for høyere inntekter ved utleie av 
Størenslunden enn tidligere. Gran kommune vurderer imidlertid også at forvaltningskostnadene må 
bli en god del høyere enn i dag om målet om økt utleie/bruk skal oppnås. Med erfaring fra andre 
kommunale kulturarenaer (Brandbu kino, Kultursalen og Granvang) ser enn at det ikke oppnås økt 
utleie uten å måtte legge ned ressurser i markedsføringen og forvaltningen rundt utleien.  Denne 
økningen må også kostnadsberegnes og vurderes inn i FDV-kostnadene. 
 
På bakgrunn av at det per nå kun er driftskostnadene ved servicebygget m/toalett (sanitæranlegget) 
som er kjent, innstilles det på at Rådmannen gis fullmakt til å inngå en midlertidig avtale med 
Størenslunden Park om leie av servicebygget. De økte driftskostnadene på kr 50 000 pr. år 
innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020 – 2023. 
 
Endelig avtale mellom Gran kommune og Størenslunden Park om forvaltning, drift og vedlikehold av 
anleggene i Størenslunden, inngås når alle anleggene er ferdigstilt og de totale FDV-kostnadene er 
utredet. Det utarbeides også nye leievilkår, retningslinjer og priser for leie av byggene. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om vedtak og forslag til avtale formidles søker. 
 

 
Dato: 26. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

SlV, søknad Gran 

kommune.
 

SlV.VEDLEGG.GK

 

SlV, Prosjektplan
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47/19 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gran kommune 
 
Arkivsak-dok.  17/01130-5 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Leif Arne Vesteraas 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 03.04.2019 21/19 

Kommunestyret 23.05.2019 47/19 

Gran ungdomsråd 14.05.2019 9/19 

 
 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 03.04.2019 sak 21/19 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) la fram følgende forslag: Saken utsettes. 
 
Votering 
Ved votering ble forslaget fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 
Saken utsettes. 
 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 03.04.2019 sak 21/19 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) la fram følgende forslag: Saken utsettes. 
 
Votering 
Ved votering ble forslaget fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 
Saken utsettes. 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
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Rådmannens innstilling: 
1. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gran kommune godkjennes.  

2. Rådmannen bes følge opp tiltakslista i risiko- og sårbarhetsanalysen kap. 11.3. og foreslå 
prioritering av tiltak og om nødvendig å innarbeide kostnader i forslag til budsjett og økonomiplan. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Både i plan- og bygningsloven og i lov om kommunal beredskapsplikt ligger det et krav om at 
kommunene skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse når det gjelder samfunnssikkerhet.  
I denne saken fremmes vedlagte dokument Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gran kommune og 
Lunner kommune for godkjenning av kommunestyret. Analysen er utarbeidet i samarbeid mellom 
Gran og Lunner kommuner med bistand fra Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 v/Magne Eikanger.  
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
«Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av 
sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og 
materielle verdier.»  
Forskrift om kommunal beredskapsplikt  
Kommunene har et ansvar innenfor sine geografiske områder å ha en god beredskap for at 
innbyggere, materielle verdier og miljø ivaretas på en god måte ved kriser, samt å jobbe 
forebyggende for om mulig å hindre kriser eller reduserer omfanget av kriser.  
For å kunne gjøre det, må en først identifisere hvilke trusler som finnes, i hvilken grad det er 
sannsynlig at de vil inntreffe og hvor store konsekvenser det vil gi dersom de inntreffer. Det er dette 
en risiko- og sårbarhetsanalyse gir oversikt over. Risiko- og sårbarhetsanalysen er også 
grunnlagsdokument ved utarbeidelse av kommuneplaner. 
 
Gjeldende risiko- og sårbarhetsanalyse for Hadeland ble utarbeidet i 2012. Siden den gang har 
Jevnaker trådt ut av samarbeidet, så risiko- og sårbarhetsanalysen denne gangen omfatter Gran og 
Lunner kommuner.  
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret har følgende 
bestemmelse:  
§ 14. Kommunal beredskapsplikt - risiko- og sårbarhetsanalyse  
Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere 
sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. 
Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse.  
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Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og 
beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og 
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).  
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. 
juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-4 første ledd, 
og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.  
Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om gjennomføring av risiko- og 
sårbarhetsanalysen. 
 
Forskrift om kommunal beredskapsplikt har følgende bestemmelse: 

§ 2.Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, 

systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og 

hvordan disse kan påvirke kommunen. 

Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret. 

Analysen skal som et minimum omfatte: 

a) eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen. 

b) risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen. 

c) hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre. 

d) særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur. 

e) 
kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og 
evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. 

f) behovet for befolkningsvarsling og evakuering. 

Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med 

utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen. 

Der det avdekkes behov for videre detaljanalyser skal kommunen foreta ytterligere analyser eller 

oppfordre andre relevante aktører til å gjennomføre disse. Kommunen skal stimulere relevante 

aktører til å iverksette forebyggende og skadebegrensende tiltak. 
 
 
 
Eksisterende planer 
ROS-analysen skal danne grunnlag for vurderinger av behov for endringer i kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel.  
Gjeldene ROS-analyse ble utarbeidet i 2012. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen konkrete vedtak 
 
Økonomi 
Ingen direkte økonomiske konsekvenser, men oppfølging av tiltak i ROS-analysen vil kunne få 
økonomiske konsekvenser som må innarbeides i framtidige økonomiplaner.  
 
Bemanning 
Ingen direkte konsekvenser for bemanning.  
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Trusselbildet endrer seg med tiden. I et samfunn i stadig endring er det naturlig at vi har andre 
trusler i dag enn vi hadde for mange år tilbake. Klimaendringer, nye former for kritisk infrastruktur og 
samfunnsendringer er eksempler på faktorer som gjør at det jevnlig er behov for oppdateringer av 
risiko- og sårbarhetsanalysen. Analysen brukes også som grunnlagsdokument ved revisjon av 
kommuneplanens samfunnsdel og planbestemmelsene i kommuneplanens arealdel.  
Risiko- og sårbarhetsanalysen for Gran kommune og Lunner kommune analyserer 38 uønskede 
hendelser. Det er ikke avdekket nye store utfordringer sammenlignet med gjeldende analyse. I 
analysens kapittel 11 er det ført opp aktuelle tiltak som kan redusere sannsynligheten for at 
hendelsen skal inntreffe eller redusere konsekvensene om den uønskede hendelsen likevel skjer. Når 
risiko- og sårbarhetsanalysen er godkjent av kommunestyret, skal rådmannen med utgangspunkt i 
kapittel 11.3 prioritere gjennomføring av aktuelle tiltak. Der det er behov for bevilgninger, må dette 
innarbeides i budsjett og økonomiplan. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal inngå i arbeidet med 
kommunens beredskapsplaner og øvrig planverk. 
  
Analysens kapittel 8 beskriver organiseringen av arbeidet og medvirkning av eksterne aktører. Risiko- 
og sårbarhetsanalysen skal sendes på høring til regionale myndigheter og andre eksterne aktører.  
 
Rådmannen vil derfor foreslå at Risiko- og sårbarhetsanalysen for Gran kommune godkjennes.  
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen særskilte 
 

 
Dato: 19. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

ROS-analyse Gran og 

Lunner 17.11.17.docx
 

Vedlegg 1 Sivilbesk 

loven og forskrift.pdf
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Vedlegg 2 Lover og 

forskrifter.docx  

Utfylte analyseark 

29.06.17.docx  

17-01130-11 

201802545-3Høring av ROS-analyse for Gran kommune og Lunner kommune. Merknader f 664042_1_1.pdf 

17-01130-12 U - 

Dokument ut.pdf 665512_1_1.pdf 

17-01130-9 

201706628_D1_H.docx 658643_1_1.pdf 

Høringsuttalelser til 

ROS-analyse for Gran og Lunner.msg
 

17-01130-8 

ROS-analyse for Gran kommune og Lunner kommune - høringsmerknad.msg 653333_1_1.pdf 

Svar på høring - ROS 

analyse for Gran og Lunner.PDF 663018_1_1.pdf 

Uønsket hendelse nr 

ulykke med Randsfjordferja.docx
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48/19 Gran kommunes boligbehov - Vurdering av kjøp av Granumsvegen 3A-
H 
 
Arkivsak-dok.  17/02406-21 
Arkivkode.  613  
Saksbehandler  Gard Olsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 09.05.2019 18/19 

Kommunestyret 23.05.2019 48/19 

Eldrerådet 06.05.2019 12/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

08.05.2019 9/19 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 09.05.2019 sak 18/19 
 
Formannskapets behandling 09.05.2019: 
 
Ordfører Willy Westhagen hadde i forkant av møtet bedt om å få sin habilitet vurdert i sak 18/19 på 
grunn av at en av eierne er hans svigerinne. 
 
Disse hadde ordet i habilietssaken: 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Varaordfører Hilde Kristin Smerud (Frp) 
 
Varaordfører Hilde Kristin Smerud (Frp) ledet møtet ved behandling av habilitetssaken. Ordfører 
Willy Westhagen ble enstemmig erklært inhabil, jf. fvl § 6 første ledd b), og deltok ikke i behandling 
av saken. Helge Tryggeseth (MDG) møtte som vara. 
 
Varaordfører Hilde Kristin Smerud (Frp) ledet møtet under behandling av sak 18/19.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Varaordfører Hilde Kristin Smerud (Frp) 
Rune Meier (H) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Morten Hagen (GBL) 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Leif Arne Vesteraas 
Gard Olsen 
Anne Solstad (GBL) 
 
Saken ble behandlet i åpent møte, før møtet ble foreslått lukket. 
 
Lukking av møtet 
Varaordfører Hilde Kristin Smerud (Frp) foreslo å lukke møtet med henvisning til offl. § 23.  
Det ble enstemmig vedtatt å lukke møtet, kl 1315. 
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Møtet ble åpnet igjen kl 1420. 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende forslag: 
Forslag til punkt 4 i tillegg til innstillinga fra Morten Hagen på vegne av Frp, MDG, H og GBL: 
4. Kommunestyret forutsetter at kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig til de som ikke har 
mulighet til å skaffe bolig selv innen 1.6.2019. 
 
Votering 
Ved votering ble tilleggsforslaget fra Morten Hagen (GBL) på vegne av Frp, MDG, H og GBL 
enstemmig vedtatt. 
Ved votering ble innstillingen med det vedtatte tillegget enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 09.05.2019: 

1. Kommunestyret tar til etterretning orienteringen som er gitt i saken. 
2. Kommunestyret opprettholder tidligere prioriteringer ved Boligplan 2018 – 2021. 
3. Gran kommune ønsker ikke å innlede forhandlinger med Snekkergården boligutleie for å 

kjøpe eiendommen. 
4. Kommunestyret forutsetter at kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig til de som ikke 

har mulighet til å skaffe bolig selv innen 1.6.2019. 
 
 
Eldrerådet har behandlet saken i møte 06.05.2019 sak 12/19 
 
Eldrerådets behandling 06.05.2019: 
Eiendomssjef Gard Olsen orienterte i saken.  
Eldrerådet fremmet forslag om et tilleggs-punkt i saken vedrørende hjelp til anskaffelse av bolig for 
de som ikke kan dette selv. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Einar Ellefsrud, Morten Hagen, Gard Olsen, Helge T Hulbak, Grete Øverlier, Ola Åstein Sønsteby 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 06.05.2019: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling med et tilleggs-punkt 4. 

1. Kommunestyret tar til etterretning orienteringen som er gitt i saken. 
2. Kommunestyret opprettholder tidligere prioriteringer ved Boligplan 2018 – 2021. 
3. Gran kommune ønsker ikke å innlede forhandlinger med Snekkergården boligutleie for å 

kjøpe eiendommen 
4. Eldrerådet forutsetter at kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig til de som ikke har 

mulighet til å skaffe bolig selv 
 

 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret tar til etterretning orienteringen som er gitt i saken. 
2. Kommunestyret opprettholder tidligere prioriteringer ved Boligplan 2018 – 2021. 
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3. Gran kommune ønsker ikke å innlede forhandlinger med Snekkergården boligutleie for å 
kjøpe eiendommen 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
 

1. Avtale mellom Snekkergården Boligutleie AS og Gran kommune av 13.11.98 
2. Mail fra ordfører til administrasjon 8.8.18 – sladdet 
3. Brev til beboerne i Snekkergården – sladdet 
4. Følgebrev ad underskriftslister 
5. Underskriftslister 

 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

  
 
 

Oppsummering 
Snekkergården boligutleie har besluttet å selge sine leiligheter i Granumsvegen 3A-H.  Ut i fra 
tidligere vedtak ved boligplan og økonomiplan har Gran kommune takket nei til kjøp av 
eiendommen. Spørsmålet er aktualisert ved at Snekkergården boligutleie har sagt opp alle sine 
leietakere med snarlig iverksettelse. 
 
Uti fra gjeldende boligplan og økonomiplan har Gran kommune ikke ønsket å kjøpe boligene. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Leilighetene i Granumsvegen 3A-H som er eid av Snekkergården boligutleie ble oppført med 
oppstartingstilskudd og lån til omsorgsboliger ut i fra Husbankens regelverk som gjaldt i 1999. 
Boligene skulle ha tilgjengelighet med krav til livsløpsstandard. 
 
De 8 leilighetene er bygget som tomannsboliger i en etasje, oppført i tre med enkel standard. Den 
enkelte leilighet har et P-areal på 61 m2 (bruksareal på 70 m2 med tillegg uinnredet loft på 28 m2). 
 
Leilighetene følger ikke dagens krav til omsorgsboliger, men er egnet til personer som fortsatt har 
god bo-evne, men som har behov for noe enklere bolig enn de tidligere har hatt. Leilighetene er 
herav å regne som «trygdeleiligheter».  
 
For Snekkergården har kommunen hatt en tildelingsrett (en rett, men ikke en plikt). Det vil si at de 
personer som har ønsket en leieavtale med Snekkergården har søkt om dette via kommunen og har 
således fått en fortrinnsrett til å leie boligen ift. andre. Hvis ikke kommunen har hatt søkere til å leie 
bolig hos Snekkergården har avtalen vært at Snekkergården selv må/kan finne egnede leietakere. 
 
Flertallet av leietakerne har lang botid i leilighetene. Det er få som har tjenester fra kommunen. 
 
Resymert: 

- Avtalen mellom kommunen og Snekkergården har ingenting å gjøre med det løpende 
leieforholdet mellom Snekkergården boligutleie og den enkelte leietaker.  

- At avtalen om tildeling av aktuelle leietakere har utløpt medfører kun at Snekkergården ikke 
trenger å følge de forpliktelser de har hatt ovenfor Husbanken og kommunen.  

- Ved løpende leieavtale har leietakerne beskyttelse mot usaklig oppsigelse etter husleieloven. 
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- Det er ingen automatikk i at leietakerne i Granumsvegen 3 A-H har mulighet til å leie kommunal 
bolig. Om de 8 beboerne i Granumsvegen 3 A-H har grunnlag for å få leie kommunal bolig nå vil 
først kunne avgjøres ved behandling av søknadene. 

- Det har vært kontakt mellom aktuelle instanser i kommunen og den enkelte leietaker.  
 
Eierne av Snekkergården boligutleie har vært i kontakt med kommunen flere ganger de siste par 
årene for å få avklart om kommunen ønsker å kjøpe eiendommen. Ved henvendelsen har kommunen 
takket nei med henvisning til gjeldende boligplan. Boligplanen angir at kommunen har behov for 
omsorgsboliger med tilknyttet base med areal for tjenesteapparat. Tilsvarende boliger som de i 
Snekkergården er det forutsatt at private utbyggere skal oppføre og drifte og at kommunen inngår 
avtale om tildelingsrett.  Det er derfor ikke beregnet behov for investeringer i slike boliger i 
kommunens økonomiplan.  
 
Generelt er det den enkelte person som har ansvar for å eie eller leie egen bolig. Etter norsk rett har 
ingen rett til en varig kommunal bolig. Men kommunen har plikt til å skaffe midlertidig botilbud til de 
som ikke klarer det selv. Det er NAV som anviser dette på vegne av kommunen. 
 
Kommunens ansvar for boliger for beboerne i kommunen er beskrevet i vedtatt boligplan hvor det 
siteres: «Kommune har et ansvar for å bidra til at vanskeligstilte skal skaffe seg, eller beholde 
tilfredsstillende bolig. Det kan være økonomiske, sosiale og helsemessige årsaker til at det blir 
vanskelig å skaffe eller beholde egen bolig.   
 
Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid internt er nødvendig i dette arbeidet. Dette er viktig for å sikre 
at alle virkemidler tas i bruk slik at det kan ytes best mulig bistand til de som trenger det mest.  
 
Omsorgsboliger og andre tilrettelagte boliger tildeles av tildelingsenheten i Helse og Omsorg. Øvrige 
utleieboliger for vanskeligstilte tildeles gjennom et tverrfaglig bolignettverk. 
 
Målgruppe for omsorgsboliger er personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester 
uavhengig av alder og diagnose, herunder 

- eldre  
- personer med langvarige somatiske sykdommer  
- personer med utviklingshemming og andre med nedsatt funksjonsevne  
- personer med psykiske lidelser 
- personer med rusproblemer  
- personer som har behov for øyeblikkelig hjelp» 

 
Tildelingsenheten vedtar om den enkelte boligsøker kan få omsorgsbolig ut i fra vedtak etter Helse 
og omsorgstjeneste loven. Etter vedtak er dette en mulighet, men ikke en rettighet som boligsøkeren 
da får.  Om vedkommende kan få bolig avhenger av om det er tilgjengelig/ledig bolig som er tilpasset 
boligsøkerens behov. Leietakeren må ha tilstrekkelig bo-evne tilpasset den enkelte bolig.  
 
Gran kommune eier et stort antall leiligheter med tilsvarende utfordringer som leilighetene i 
Granumsvegen 3.  Det medfører stadige utfordringer ved tildeling av bolig da de som har et 
boligbehov ikke har bo-evne til å bo selvstendig i slike boliger. Dette medfører at boligene blir brukt 
for hardt og feil. Det medfører spesielt usikkerheter i forhold til brannsikkerhet for både leietaker og 
naboer. Boligens «misforhold» til boligsøkerens behov medfører også at leilighetene har store 
rehabiliteringskostnader, vanlig opptil en halv million, ved skifte av leietakere. 
 
Pr. 29.04 2018 har kommunen 29 søkere som er på venteliste for kommunal bolig (herav ikke tatt 
med søkere i fra Snekkergården). Av disse 29 er det 19 som har behov for å ha leilighet knyttet til 
base med tjenester i fra kommunen. 
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Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 

- Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 3-2 a. regulerer kommunens ansvar for 
tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig og § 3-7 regulerer kommunens ansvar 
for bolig til vanskeligstilte. 

- Husleieloven regulerer avtaler om bruksrett til husrom mellom utleier og leietaker. 
 
Eksisterende planer 
Boligplan 2018-2021 vedtatt av kommunestyret 19.09.2018 
Budsjett og økonomiplan 2019-2021 vedtatt av kommunestyret 13.12.2018 
Disse planene har satt rammer for handlingsrommet ved fremtidige investeringer i boliger. 
 
Gjeldende vedtak 
Intet særskilt 
 
Økonomi 
Eventuelt kjøp av leilighetene i Snekkergården boligutleie medfører behov for bevilgning utover 
gjeldende økonomiplan. 
 
Kommunen har ikke mottatt et spesifikt tilbud om kjøp av eiendommen i fra Snekkergården 
boligutleie. Ved tidligere e-post i fra gårdeier så er det antydet en salgspris som sammen med 
overtakelse av restgjeld hos husbanken innebærer en kostnad på ca. 20 mill. kr. 
 
Beløpet kan finansieres ved låneopptak. 
 
Ved etablering av husleiekontrakter etter nye prosjekter i Gran er det lagt til grunn prinsipp om 
kostnadsdekkende leie og ved nye kontrakter for eksisterende boliger benyttes det prinsipp om 
«gjengs leie». Hvis en etter et eventuelt kjøp av boligene i skal legge til grunn prinsipp om 
kostnadsdekkende leie vil husleien for leietakerne kunne bli vesentlig økt. 
 
 
Bemanning 
Intet særskilt 
 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Forholdet mellom leietakerne i Snekkergården og gårdeier er et privatrettslig forhold. 
 
Kommunen kan ikke gå inn i privatrettslige forhold og bestemme hva private firmaer eller 
enkeltpersoner skal gjøre i saker som dette. Selv om man kunne mene at gårdeier har andre 
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valgmuligheter enn å gå til oppsigelse av leietakerne, for videre seksjonering og salg av leilighetene, 
er dette gårdeiers valg. 
 
Det har fortløpende vært kontakt mellom leietakerne i Snekkergården og kommunen ved boligkontor 
og tildelingsenhet etter en ble kjent med at Snekkergården boligutleie ønsket å avvikle sin eiendom. 
Ved de senere inngåtte tildelingene er de informert om dette og de er informert om at de kan søke 
om annen bolig av kommunen. 
 
Alternativer som kommunen har i saken  
1. Gå i forhandlinger om å kjøpe boligene fra Snekkergården boligutleie 
2. Ikke kjøpe boligene. 
 
Gran kommune har i dag et problem ved at de har en rekke boliger tilsvarende de i Granumsvegen 3. 
Behovet er boliger som er tilknyttet base for tjenesteyting, mens vi i stor grad har boliger som ikke 
har dette. Det medfører at boligsøkere plasseres i boliger hvor de ikke har tilstrekkelig bo-evne. 
Ytterligere anskaffelser av boliger, som Granumsvegen 3, vil forsterke de utfordringer kommunen 
allerede har. 
 
Et kjøp av Granumsvegen 3 medfører at disse beboerne prioriteres fremfor andre søkere. Beboerne i 
Granumsvegen 3 har i dag et begrenset behov for tjenester i fra Helse og omsorg, mens stor andel av 
de øvrige som er på venteliste for bolig i kommunen har et stort behov for tjenester og behov for 
base tilknyttet boligen. 
 
Som et alternativ til å kjøpe boligene i Granumsvegen 3 så kunne tiltakene i boligplanen blitt 
prioritert tidligere enn økonomiplanen legger opp til. Det ville medført at det faktisk kunne etableres 
boliger med base, og som er tilpasset flertallet av de som står på venteliste for bolig i dag. 
 
Det er ikke noe i avtalen mellom Snekkergården boligutleie og kommunen som innebærer en plikt for 
kommunen til å kjøpe boligene. Et kjøp av boligene nå innebærer en endring av premissene i avtalen 
om at det ikke skulle ligge noen forpliktelser på kommunen når avtalen utløp. 
 
Rådmannen mener det er viktig å se et større totalbilde når en skal investere i ny kommunal 
boligmasse. Det er viktig å prioritere investeringsmidlene på boligsiden til der det er størst behov for 
investeringer. Rådmannen anbefaler derfor ikke at man kjøper boligene fra Snekkergården 
boligutleie, da det er andre typer boliger kommunen har større behov for. 
 
Rådmannen innstiller derfor som følger: 

1. Kommunestyret tar til etterretning orienteringen som er gitt i saken. 
2. Kommunestyret opprettholder tidligere prioriteringer ved Boligplan 2018 – 2021. 
3. Gran kommune ønsker ikke å innlede forhandlinger med Snekkergården boligutleie for å 

kjøpe eiendommen 
 
Hvis likevel kommunestyret ønsker at vi skal kjøpe disse boligene for å sikre de eksisterende 
leietakerne, vil rådmannen anbefale at man i denne omgang gir rådmannen fullmakt til å forhandle 
om pris og betingelser og ikke konkret gjør et vedtak om kjøp.   
 
Forslag til alternativt vedtak: 

3 Kommunestyret vedtar at Gran kommune skal innlede forhandlinger med Snekkergården 
boligutleie for å kjøpe eiendommen 

4 Kjøp av eiendommen finansieres med lån og låneopptak for 2019 økes med … mill. kr.. 
Kontering: 
3285 4420 2650               727                                        … mill 
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3910 8300 8701                900                                       … mill    
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Videre dialog med Snekkergården boligutleie og leietakerne  etter kommunestyrets vedtak. 
 

 
Dato: 30. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 

Vedlegg til sak 

20190315_081227

 

Mail fra ordfører til 

adm 8.8.18 - sladdet
 

Brev til beboerne i 

Snekkergården - sladdet 

Politisk behandling av 

Snekkergården-saken - ad underskriftslister
 

Politisk behandling av 

Snekkergården-saken - Underskriftslister
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49/19 Møteplan for kommunestyret, formannskapet, planutvalget mv. 2020 
 
Arkivsak-dok.  16/00052-20 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.05.2019 49/19 

 
 

Ordførerens innstilling: 
Kommunestyret vedtar følgende møteplan for kommunestyret, formannskapet, planutvalget, 
administrasjonsutvalget og gruppeledermøtet 2020: 
 

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 25.09.1992, - gjeldende lov Nei 
Kommuneloven av 22.06.2018, ikrafttredelse 01.01.2020/ved konstituerende møte 
24.10.2019 

Nei 

Reglement for kommunestyret, øvrige utvalgsreglementer og reglement for Nei 
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folkevalgtes arbeidskår (godtgjørelsesreglementet) 
Økonomireglement og årshjul økonomi, Gran kommune Nei 
Norsk kalender 2020 Nei 
Skoleruta 2019-2020 for Hadelandsregionen Nei 
Oversikt over administrasjonens forberedende godkjenningsrutiner og skrivefrister 
for politiske saksutredninger 

Nei 

 
 

Oppsummering 
Ordføreren legger fram forslag til møteplan for 2010 i samråd med rådmannen. Planen følger 
oppsettet for foregående år, justert i forhold til helligdager og ferier. Utkastet til møteplan 
presenteres i gruppeledermøtet 09.05.2019, før behandling i kommunestyremøtet 23.05.2019. 
Årshjul økonomi og behandlingsfrister i plan og bygningsloven legger viktige føringer for 
møtedatoene. Det er opp til kommunestyret å vedta innstillingen/alternativ 1 eller alternativ 2, 
eller en møteplan med annet oppsett og/eller aktivitetsnivå. Dersom kommunestyret ønsker 
endringer vil det kunne få følger som gjør at ordføreren eventuelt vil anbefale at saken utsettes 
med bestilling av ny saksutredning.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Forslaget til møteplan for kommunestyret, formannskapet, planutvalget og administrasjonsutvalget 
2019 er utarbeidet i samråd mellom ordføreren og rådmannen. Møteplanen følger oppsettet for de 
foregående årene 2011-2019, med unntak av at det er lagt inn en femte møte-runde første halvår. 
Den ekstra møterunden er satt opp for å gi de aktuelle utvalgene tilstrekkelig tid til behandling av 
saker og samtidig kunne gjennomføre folkevalgtopplæring, spesielt vinteren 2020. 
 
Ordføreren har etter mottatte innspill også lagt inn et ekstramøte i kommunestyret midt i oktober, 
for å gi mulighet til å behandle eventuelle utsatte saker. Dette møtet vil, som andre utvalgsmøter, 
kunne bli avlyst dersom det viser seg å ikke være behov for møtet. 
 
Årshjul økonomi: Møteplanen er tilpasset sentrale datoer i kommunens årshjul for økonomi, som 
resultatrapportering, behandling av årsmelding og regnskap, samt budsjettprosess. Plan og 
bygningslovens frister for saksbehandling legger føringer for møtene i planutvalget. I 2016 og 2017 
ble det vedtatt å sette opp ekstramøter i planutvalget på grunn av behandlingsfristene. Dette er 
foreslått videreført. 
 
Høytidsdager og ferier: Møteplanen justeres hvert pr ut fra helligdager, høytidsdager og tidspunktet 
for vinter- og påskeferien. 2020 gir følgende føringer: 
Vinterferien i uke 9 (normalt tidspunkt), det vil si fra 24. februar til 1. mars 
Påsken er i uke 15/16, fra onsdag 8. april til mandag 13. april 
Kristi Himmelfartsdag er 21. mai 
Nasjonaldagen er 17. mai 
2. pinsedag er 1. juni 
Høstferien er i uke 40 
 
Forslaget tar også hensyn til arrangementet Elvelangs som normalt er midt i september, i tråd med 
etablert praksis. 
 
Sammen med utvalgsmøtene er det i ordførerens innstilling foreslått tre datoer for 
tema/orienteringsmøter. Det vil si møter uten behandling av saksutredninger og vedtak. Ved behov 
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kan ordføreren omgjøre disse møtene til vedtaksmøter for saker som skal behandles i 
kommunestyret. Dette vil bli vurdert dersom antallet saker til kommunestyret blir for omfattende for 
én møtekveld. Ordføreren kan også sette opp ekstramøter ved behov. Temamøtet i januar er 
planlagt som temamøte om vertskommunesamarbeidene på Hadeland, tilsvarende temamøtet i 
kommunestyret i januar 2018. Planen er å gjennomføre temamøte om vertskommunesamarbeidene i 
januar annethvert år. 
 
Det er lagt opp til at årsmelding og regnskap kan behandles i kommunestyremøtet i mai, mens 
resultatrapporteringen legges fram til junimøtet. Møtet i formannskapet 29. oktober er forslag til 
budsjettarbeidsmøte, mens møtet 26. november er budsjettinnstillingsmøtet før budsjett- og 
økonomiplan legges ut til høring. Formannskapets budsjettkonferanse 11. juni foreslås utvidet til å 
omfatte kommunestyrets medlemmer, fordi det anses nyttig for nytt kommunestyre å involveres 
tidlig i budsjettprosessen 2020. 
 
Ukedagene og møtetidspunktene følger mønster fra foregående kommunestyreperioder, og er 
tilpasset for- og etterarbeid for politikere og administrasjonen, og etterarbeidet mellom 
behandlingene i formannskapet/planutvalget og kommunestyret. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 26.09.1992 
Kommuneloven av 22.06.2018, ikrafttredelse 01.01.2020/ved konstituerende møte 24.10.2019 
Håndbok for folkevalgte i Gran kommune (Politikerhåndboka), - reglement for de aktuelle utvalgene, 
samt reglement for folkevalgtes arbeidskår (Godtgjørelsesreglementet) 
 
Eksisterende planer 
Tidspunkt for vedtaket: Sak om vedtak av politisk møteplan for de aktuelle utvalgene, for det 
påfølgende året, legges fram for behandling i kommunestyremøtet i mai etter avtale i 
gruppeledermøtet våren 2016. Behandlingstidspunktet ble innført på bakgrunn av at mange 
virksomheter fastsetter aktiviteter og møter for neste år, før sommerferien. 
 
Vedtakstidspunktet i kommunestyremøtet er også viktig for behandlingen av møteplanene for 
ungdomsrådet, eldrerådet og råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, fordi 
kommunestyrets vedtak legger føringer for disse rådene. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen merknad. 
 
Økonomi 
Den foreslåtte møteplanen innebærer et aktivitetsnivå for politiske møter, som er på nivå med 
inneværende og med de to foregående kommunestyreperiodene, med unntak av at det er foreslått 
en femte møterunde i første halvår 2020. Satsene for godtgjørelse til folkevalgte i Gran kommune er 
fastsatt som prosentandel av ordførerens årlige godtgjørelse. Møtegodtgjørelsen utbetales per møte, 
i henhold til godtgjørelsesreglementet, kapittel 11 i politikerhåndboka. 
 
Godtgjørelsen er foreløpig ikke justert for 2019. Per 01.05.2018 utgjorde ordførerens godtgjørelse kr 
908 640. For politiske utvalg vil det si: 
 
 Høy sats per møte Kommunestyret, planutvalget, 

formannskapet, regionrådet, 
kr 1 820 
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kontrollutvalget 

 Lav sats per møte Administrasjonsutvalget, valgstyret, 
valgnemnda, gruppeledermøtet, rådene 
m.fl. 

kr    910 

 
Godtgjørelse til folkevalgte utgjør hovedandelen av kostnadene til det politiske området. 
Aktivitetsnivået for utvalgsmøter påvirker kostnadsnivået i relativt stor grad. Utvalgsmøtene 
medfører også andre typer kostnader, både i administrasjonen og på det politiske området, som ikke 
tas med i denne saksutredningen. De forventede kostnadene innarbeides i budsjett og økonomiplan 
2019. 
 
Bemanning 
Ingen merknader ut over det som fremgår under punktet Økonomi. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei* 
Eldrerådet Nei* 
Rådet for funksjonshemmede Nei* 
Andre råd eller utvalg Nei* 
 
*) De nevnte rådene og andre utvalg vedtar sine egne møteplaner med utgangspunkt i 
kommunestyrets møteplan som igjen tar hensyn til årshjul for økonomi. 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Ordføreren anbefaler at kommunestyret vedtar følgende møteplan for kommunestyret, 
formannskapet, planutvalget, administrasjonsutvalget og gruppeledermøtet 2020: 
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Det foreslås samme møtetidspunkter som i 2014 til 2019, med justeringer som er avtalt i løpet av 
denne perioden, det vil si at møtene ordinært starter som følger: 

 planutvalget starter kl 0900 

 formannskapet starter kl 0900, men senere dersom det holdes møter i 
administrasjonsutvalget og/eller valgstyret i forkant 

 administrasjonsutvalget starter kl 0800 eller kl 0830 – ut fra antall saker/tema 

 kommunestyret starter kl 1700, unntatt juni- og desembermøtet som starter kl 0900 

 gruppeledermøtet starter direkte etter møtet i valgstyret 
 
 
Alternativer2:  
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Det er opp til kommunestyret å vedta innstillingen/alternativ 1 eller alternativ 2 eller en møteplan 
med et annet oppsett og/eller aktivitetsnivå. Dersom det foreslås betydelige endringer vil det kunne 
få følger som gjør at ordføreren eventuelt vil anbefale utsettelse av saken med bestilling av ny 
saksutredning, jf. blant annet det som fremgår under punktet økonomi, men først og fremst for å 
sikre tilrettelegging for forsvarlig saksforberedelse og oppfølging av vedtak, og nødvendig arbeid 
mellom møter i planutvalg/formannskap og kommunestyremøter. Det vil også være nødvendig å 
avstemme og kontrollere eventuelle endringsforslag mot årshjulet for økonomi, samt reglene i plan 
og bygningsloven. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vedtatt møteplan publiseres på kommunens hjemmeside. Regionrådets sekretariat og de andre 
Hadelandskommunene får tilsendt melding om vedtaket. Kontrollutvalget samt øvrige råd og utvalg 
blir informert via rådenes utvalgssekretærer og lederne for rådene, slik at deres møteplaner kan 
tilpasses møteplan for kommunestyret, formannskapet og planutvalget, og til årshjulet for økonomi. 
Vedtaket blir sendt til kommunestyrets faste representanter og vararepresentanter. Gruppelederne 
gjør vedtatt møteplan kjent i sine partigrupper. 
 

 
Dato: 13. mai 2019 
Godkjent av ordføreren 
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50/19 Valg av nytt medlem til formannskapet 
 
Arkivsak-dok.  16/02867-157 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Valgnemnda 09.05.2019 6/19 

Kommunestyret 23.05.2019 50/19 

 
 
 
Valgnemnda har behandlet saken i møte 09.05.2019 sak 6/19 
 
Valgnemndas behandling 09.05.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Rune Meier (H) 
 
Rune Meier (H) la fram følgende forslag:  
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til formannskapet, fra 1. juni og for resten av 
valgperioden 2015 ‐ 2019: Oskar Sunde 
 
Rune Meier (H) la fram følgende forslag:  
Som ny 2. vara til FSK velges Kari Dæhlen 
 
Votering 
Ved votering ble Oskar Sunde enstemmig valgt til nytt medlem. 
Ved votering ble Kari Dæhlen enstemmig valgt til ny 2. vara 
 
Valgnemndas vedtak 09.05.2019: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til formannskapet, fra 1. juni og for resten av 
valgperioden 2015 - 2019: Oskar Sunde 
Som ny 2. vara til formannskapet velges Kari Dæhlen 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til formannskapet, fra 1. juni og for resten av 
valgperioden 2015 - 2019: ... 
 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 25.09.1992 Nei 
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Reglement for formannskapet i Gran kommune Nei 
Søknad om fritak fra verv i Gran kommune fra 1. juni og ut valgperioden, fra Rune 
Meier (H), mottatt 22.04.2019 

Nei 

Ordførerens svar på søknad om fritak fra politiske verv, 25.04.2019 Nei 
Epost fra KS Advokat Øyvind Renslo: Valg av nytt medlem til formannskapet, 
09.10.2018 

Nei 

Vedtak og saksutredning i saken: Valg av nytt medlem til formannskapet, K-sak 32/19 
i møtet 03.04.2019 

Nei 

Vedtak i saken: Valg av nytt medlem til formannskapet 2015 - 2019, - K-sak 84/18, 
kommunestyremøtet 18.10.2018 

Nei 

Vedtak i saken: Valg av nytt medlem til formannskapet 2015 - 2019, - K-sak 73/18, 
kommunestyremøtet 19.09.2018 

Nei 

Saksutredning i saken: Valg av nytt medlem til formannskapet, K-sak 73/18, 
kommunestyremøtet 19.09.2018 og 18.10.2018 

Nei 

Saksutredning og vedtak i saken: Valg av formannskap for perioden 2015 – 2019, K-
sak 89/15, kommunestyremøtet 15.10.2015 

Nei 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge nytt medlem til formannskapet i henhold til reglene i kommuneloven, 
som følge av at Rune Meier (H) er innvilget fritak fra alle verv for resten av valgperioden 2015 - 
2019. Nytt medlem skal velges med virkning fra 01.06.2019.  
 
Saksutredningen gir også oversikt over andre verv som berøres av fritaket. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret må velge nytt medlem til formannskapet som følge av at ordfører Willy Westhagen 
25.04.2019 innvilget Rune Meier (H) fritak fra alle verv, med virkning fra 01.06.2019 og for resten av 
valgperioden 2015 – 2019. 
 
I henhold til kommuneloven § 16 nr 3 må det så langt det er mulig tas hensyn til at begge kjønn er 
representert med minst 40 % i formannskapet. Representanter og vararepresentanter skal i henhold 
til kommuneloven og kommunens reglement for formannskapet, velges blant kommunestyrets faste 
medlemmer. Samtidig sier kommuneloven § 16 nr 3 at organet skal suppleres fra den samme gruppe 
som den uttredende tilhørte. 
 
Høyre har ikke listesamarbeid med andre partiet til valg av medlemmer til formannskapet for 
perioden 2015 – 2019. Det betyr at gruppe i denne saken vil si Høyre. 
 
Dette betyr følgende for valg av nytt medlem i formannskapet: 

 Kommunestyret må velge en ny representant fra Høyres partigruppe. 

 Den nye representanten må være fast medlem av kommunestyret. 

 Kommunestyret må ta hensyn til at hvert kjønn skal være representert med minst 40 %, så 
langt det er mulig etter at kravene i de to første punktene er oppfylt. 

 
KS Advokat Øyvind Renslo ga på forespørsel fra Gran kommune, en juridisk vurdering i tilknytning til 
sak om valg av nytt medlem til formannskapet, i epost 09.10.2018, K-sak 73/18 og K-sak 84/18. 
Vurderingen er først og fremst relevant i tilfeller der den som har fått fritak er del av et 
listesamarbeid med andre partier, hvilket ikke er tilfelle her. Vurderingen er likevel relevant i denne 
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saken fordi den omtaler lovforståelsen ved valg til formannskapet, i tilfeller der lovteksten kan 
fremstå motstridende. – I tilfeller der det ikke er tilstrekkelig antall representanter fra et kjønn i 
kommunestyret fra en gruppe, til å oppnå lovens krav til kjønnsbalanse i formannskapet, kan 
kommunestyret ikke gjøre opprykk fra andre partigrupper for å oppnå kjønnsbalanse – dersom et 
slikt opprykk endrer den politiske sammensetningen av formannskapet. Dette tolkningsprinsippet 
gjelder kun valg til formannskapet, ikke valg til andre kommunale organer. 
 
Verv som i Gran kommune er knyttet til vervet som medlem i formannskapet: 

 medlem i administrasjonsutvalget 

 medlem i valgstyret 
 
Formannskapet har per i dag også rollen som politisk referansegruppe for investeringsprosjekt 690. 
 
Øvrige verv som omfattes av fritakssøknaden: 
 

Følgende legges fram som egne saksutredninger til kommunestyremøtet 23.05.2019: 

 Valg av nytt medlem til regionrådet 

 Valg av nytt medlem til internasjonalt utvalg 

 Valg av nytt medlem til samarbeidsutvalget (SU) ved Brandbu barneskole 

 Valg av nytt varamedlem til Gran kirkelige fellesråd 
 
Til følgende verv vil det ikke bli lagt fram saker om nye valg i inneværende valgperiode: 

 Utsending til årsmøtet for Biblioteksentralen SA. Administrasjonen har kontaktet 
Biblioteksentralen SA, og fått informasjon om at de holder årsmøtet 25.04.2019. 

 Medlem til KS Oppland fylkesmøte. Administrasjonen har kontaktet KS Oppland og fått 
informasjon om at det ikke vil bli holdt flere fylkesmøter i valgperioden 2015 – 2019. Neste 
møte er konstituerende fylkesmøte etter valget høsten 2019. 

 Medlem i valgnemnda. Valgnemnda består av gruppelederne og ordfører, jf. reglementet for 
kommunestyrets valgnemnd, kapittel 9 i Politikerhåndboka.  
  

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven § 16 nr 3, § 36 og § 37. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Formannskapet har bestått av følgende medlemmer og varamedlemmer etter vedtak i K-sak 32/19 i 
møtet 03.04.2019: 
 
Willy Westhagen (ordfører)(GBL) 
Hilde Kristin Smerud (varaordfører) (Frp) 
Morten Hagen (GBL) 
Anne Solstad (GBL) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Kine Nan Lium (Ap) 
Rune Meier (H) – er innvilget fritak fra og med 1. juni og for resten av valgperioden  
Pål-Arne Oulie (Sp) 
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Varamedlemmer for MDG/GBL 

1. Helge Tryggeseth (MDG) 
2. Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
3. Reidun Helmen (GBL) 

 
Varamedlemmer for Ap 

1. Inger Lise Stieng(Ap) 
2. Paul Andre Lindseth (Uavh.) 
3. Rrustem Rexhaj (Ap) 
4. Wenche Strand (Ap) 

 
Varamedlemmer for H 

1. Osker Sunde (H) 
2. Eivind Brænden (H) 

 
Varamedlemmer for Sp 

1. Anne Margrethe Knarud (Sp) 
2. Pål Tingelstad (Sp) 

 
Økonomi 
Ingen merknad. 
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger nytt medlem til formannskapet i henhold til de 
lovbestemte vilkårene og at valget behandles via valgnemnda. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Den som velges til nytt medlem til formannskapet, blir informert per brev. Informasjonen om 
formannskapets sammensetning blir oppdatert på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 25. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
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51/19 Valg av nytt medlem til Internasjonalt utvalg 
 
Arkivsak-dok.  16/02867-159 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Valgnemnda 09.05.2019 8/19 

Kommunestyret 23.05.2019 51/19 

 
 
 
Valgnemnda har behandlet saken i møte 09.05.2019 sak 8/19 
 
Valgnemndas behandling 09.05.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Rune Meier (H) 
Eli Stigen 
 
Rune Meier (H) la fram følgende forslag: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til Internasjonalt utvalg fra 1. juni og for resten av 
valgperioden 2015 – 2019: Kari Dæhlen 
 
Votering 
Ved votering ble forslaget fra Rune Meier (H) enstemmig vedtatt. 
 
Valgnemndas vedtak 09.05.2019: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til Internasjonalt utvalg fra 1. juni og for resten av 
valgperioden 2015 – 2019: Kari Dæhlen 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til Internasjonalt utvalg fra 1. juni og for resten av 
valgperioden 2015 – 2019: ... 
 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad om fritak fra verv i Gran kommune fra 1. juni 2019 og ut valgperioden, 
mottatt 22.04.2019 

Nei 

Ordførerens svar på søknaden, datert 25.04.2019 Nei 
Internasjonal strategi – Gran i en global verden, vedtatt i kommunestyremøtet 
12.12.2013, revidert i møtet 21.02.2019 K-sak 4/19. 

Nei 
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Saksutredning og vedtak i sak: Internasjonalt utvalg – oppnevning av medlemmer, K-
sak 21/16, i møtet 11.02.2016 

Nei 

Kommuneloven av 25.09.1992 Nei 
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge nytt medlem til internasjonalt utvalg. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret må velge nytt medlem til internasjonalt utvalg som følge av at ordfører Willy 
Westhagen 25.04.2019 innvilget Rune Meier (H) fritak fra alle verv, med virkning fra 1. juni og for 
resten av valgperioden 2015 – 2019. 
 
Ordfører Willy Westhagen vil redegjøre kort når saken behandles i kommunestyremøtet 23.05.2019, 
om status for Internasjonalt utvalg, arbeid og oppgaver som er planlagt framover i valgperioden. 
 
I henhold til kommuneloven § 16 nr 3 må kommunestyret så langt det er mulig ta hensyn til at hvert 
kjønn er representert med minst 40 % i utvalget. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som 
den uttredende tilhørte. Se punktet Gjeldende vedtak, om utvalgets sammensetning per i dag. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven 
 
Eksisterende planer 
Internasjonal strategi – Gran i en global verden, vedtatt i kommunestyremøtet 12.12.2013, revidert i 
møtet 21.02.2019 K-sak 4/19. 
 
Gjeldende vedtak 
Følgende medlemmer ble valgt av kommunestyret til Internasjonalt utvalg, i K-sak 21/16, møtet 
11.02.2016: 
 

Rune Meier (H) 
Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) 
Paul Andre Lindseth (Uavh.) 

 
Kommunestyret vedtok i K-sak 4/19, møtet 21.02.2019, å utvide Internasjonalt utvalg med ordfører 
som et fjerde medlem i utvalget. (Punkt 3 i vedtaket.)  
 
 
Økonomi 
Kommunestyret vedtok følgende i sak 4/19 i møtet 21.02.2019, - i punkt 2 i vedtaket:  
 

2. Det settes av kr. 200 000 årlig til å forsterke kommunens innsats for å initiere internasjonale 
prosjekter, med særlig vekt på EU- og EØS-programmer. Midler til internasjonalt arbeid 
finansieres i 2019 fra disposisjonsfond, konto 256990. 
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Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger nytt medlem til internasjonalt utvalg, i tråd med 
vedtaket i K-sak 4/19 i møtet 21.02.2019, og reglene i kommuneloven § 16 nr 3. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om vedtaket sendes den som blir valgt. Oversikten over oppnevninger oppdateres på 
kommunens hjemmeside.  
 

 
Dato: 25. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
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52/19 Valg av nytt medlem til Regionrådet for Hadeland 
 
Arkivsak-dok.  16/02867-158 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Valgnemnda 09.05.2019 7/19 

Kommunestyret 23.05.2019 52/19 

 
 
 
Valgnemnda har behandlet saken i møte 09.05.2019 sak 7/19 
 
Valgnemndas behandling 09.05.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Rune Meier (H) 
 
Rune Meier (H) la fram følgende forslag: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til Regionrådet for Hadeland, fra 1. juni og for 
resten av valgperioden 2015 – 2019: Oskar Sunde 
 
Varamedlemmer: 
For H: Kari‐Anne Jønnes, Eivind Brænden 
 
 
Votering 
Ved votering ble forslaget fra Rune Meier (H) enstemmig vedtatt. 
 
Valgnemndas vedtak 09.05.2019: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til Regionrådet for Hadeland, fra 1. juni og for 
resten av valgperioden 2015 – 2019: Oskar Sunde 
 
Varamedlemmer: 
For H: Kari‐Anne Jønnes, Eivind Brænden 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til Regionrådet for Hadeland, fra 1. juni og for 
resten av valgperioden 2015 – 2019: ... 
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Saksdokumenter Vedlagt 
Saksutredning og vedtak i sak: Valg av representanter til regionrådet for perioden 
2015 – 2019, - K-sak 96/15 i møtet 15.10.2015 

Nei 

Saksutredninger og vedtak i saker om valg av nye medlemmer til regionrådet som 
følge av fritak gjennom valgperioden  

Nei 

Søknad om fritak fra verv i Gran kommune fra 1. juni og ut valgperioden, fra Rune 
Meier (H), mottatt 22.04.2019 

Nei 

Ordførerens svar på søknad om fritak fra politiske verv, 25.04.2019 Nei 
Reglement for Regionrådet for Hadeland vedtatt 28.11.2008, revidert 17.06.2011 og 
02.09.2016 

Nei* 

Kommuneloven av 25.09.1992 Nei 
 

*) https://regionhadeland.no/regionradet/om-regionradet  
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge nytt medlem til regionrådet for resten av valgperioden 2015 – 2019. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Ordfører Willy Westhagen innvilget 25.04.2019 Rune Meier (H) fritak fra alle verv, med virkning fra 1. 
juni. På bakgrunn av dette må kommunestyret velge nytt medlem til Regionrådet for Hadeland, for 
resten av valgperioden 2015 – 2019. 
 
Regionrådet har følgende formål i henhold til reglementet:  

 Rådet skal arbeide med saker som er av felles interesse for kommunene og være et 
samarbeidsorgan for utvikling av regionale strategier og planer. 

 Å fremme regionens interesser ovenfor fylkeskommunen og statlige organer skal være et 
prioritert område. Målet skal være å skape gode levekår og utviklingsmuligheter for de som 
bor og har virksomhet i regionen. 

 Rådet skal kunne gi uttalelser i saker som er viktige for regionen. 

 Rådet skal samordne utvikling- og utredningsarbeid som er av felles interesse for 
kommunene og delegeres myndighet til å utgjøre/oppnevne styringsgruppe og ledelse for 
enkeltprosjekter. 

 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Reglement for regionrådet, vedtatt 28.11.2008, revidert 17.06.2011 og 02.09.2016. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Etter at Hilde Kristin Smerud (Frp) ble valgt til varaordfører i K-sak 33/19 i møtet 03.04.2019 har Gran 
kommune hatt følgende politiske representanter i regionrådet: 
 
Ordfører Willy Westhagen (GBL) 

https://regionhadeland.no/regionradet/om-regionradet
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Randi Eek Thorsen (Ap) 
Rune Meier (H) – innvilget fritak fra 1. juni og ut valgperioden 
 
Varamedlemmer: 
For GBL/Frp: varaordfører Hilde Kristin Smerud 
For Ap: Paul Andre Lindseth  
For H: Kari-Anne Jønnes, Oskar Sunde 
 
Økonomi 
Ingen merknad. 
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger nytt medlem til regionrådet, i tråd med reglement 
for Regionrådet for Hadeland og reglene i kommuneloven. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Melding om vedtaket sendes regionrådets sekretariat og den som blir valgt. Oversikter over 
regionrådets medlemmer oppdateres på kommunens hjemmeside og regionrådets hjemmeside. 
 

 
Dato: 25. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
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53/19 Valg av nytt varamedlem til Gran kirkelige fellesråd 
 
Arkivsak-dok.  16/02867-162 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Valgnemnda 09.05.2019 10/19 

Kommunestyret 23.05.2019 53/19 

 
 
 
Valgnemnda har behandlet saken i møte 09.05.2019 sak 10/19 
 
Valgnemndas behandling 09.05.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Rune Meier (H) 
 
Rune Meier (H) la fram følgende forslag: 
Kommunestyret velger følgende til nytt varamedlem til Gran kirkelige fellesråd, fra 1. juni og for 
resten av valgperioden 2015 – 2019: Oskar Sunde 
 
Votering 
Ved votering ble forslaget fra Rune Meier (H) enstemmig vedtatt. 
 
Valgnemndas vedtak 09.05.2019: 
Kommunestyret velger følgende til nytt varamedlem til Gran kirkelige fellesråd, fra 1. juni og for 
resten av valgperioden 2015 – 2019: Oskar Sunde 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende til nytt varamedlem til Gran kirkelige fellesråd, fra 1. juni og for 
resten av valgperioden 2015 – 2019: ... 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Vedtak i sak utenom sakslista: Valg av nytt medlem og ny vara til Gran kirkelige 
fellesråd, - K-sak 14/19 i møtet 21.02.2019 

Nei 

Saksutredning og vedtak i sak: Styrer, råd og utvalg for perioden 2015 – 2019 – 
diverse oppnevninger, K-sak 125/15 i møtet 19.11.2015 

Nei 

Søknad om fritak fra verv i Gran kommune fra 1. juni 2019 og ut valgperioden, 
mottatt 22.04.2019 

Nei 

Ordførerens svar på søknaden, datert 25.04.2019 Nei 
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Oppsummering 
Kommunestyret må velge nytt varamedlem til Gran kirkelige fellesråd. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret må velge nytt varamedlem til Gran kirkelige fellesråd, på bakgrunn av at ordfører 
Willy Westhagen 25.04.2019 innvilget Rune Meier (H) fritak fra alle verv, med virkning fra 01.06.2019 
og ut valgperioden 2015 – 2019. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 25.09.1992 
 
Eksisterende planer 
Ingen. 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyret valgte i K-sak 14/19 i møtet 21.02.2019 følgende til Gran kirkelige fellesråd: 

Anne Margrethe Knarud (Sp) – medlem 

Rune Meier (H) – varamedlem – er innvilget fritak fra 1. juni og ut valgperioden 

 
 
Økonomi 
Ingen merknad. 
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger nytt varamedlem til Gran kirkelige fellesråd. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Den som velges mottar brev med informasjon om vedtaket. Oversikten over hvem som er valgt til 
ulike styrer, råd og utvalg oppdateres på kommunens hjemmeside. 
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Dato: 25. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
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54/19 Valg av nytt medlem til samarbeidsutvalget (SU) ved Brandbu 
barneskole 
 
Arkivsak-dok.  16/02867-160 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Valgnemnda 09.05.2019 9/19 

Kommunestyret 23.05.2019 54/19 

 
 
 
Valgnemnda har behandlet saken i møte 09.05.2019 sak 9/19 
 
Valgnemndas behandling 09.05.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Rune Meier (H) 
 
Rune Meier (H) la fram følgende forslag: 
Kommunestyret velger følgende til nytt medlem i samarbeidsutvalget (SU) ved Brandbu barneskole, 
fra 1. juni og for resten av valgperioden 2015 – 2019: Kari Dæhlen.  
 
Vara: Oskar Sunde.  
 
 
Votering 
Ved votering ble forslaget fra Rune Meier (H) enstemmig vedtatt. 
 
Valgnemndas vedtak 09.05.2019: 
Kommunestyret velger følgende til nytt medlem i samarbeidsutvalget (SU) ved Brandbu barneskole, 
fra 1. juni og for resten av valgperioden 2015 – 2019: Kari Dæhlen.  
 
Vara: Oskar Sunde.  
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende til nytt medlem i samarbeidsutvalget (SU) ved Brandbu barneskole, 
fra 1. juni og for resten av valgperioden 2015 – 2019: ... 
 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
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Søknad om fritak fra verv i Gran kommune fra 1. juni 2019 og ut valgperioden, 
mottatt 22.04.2019 

Nei 

Ordførerens svar på søknaden, datert 25.04.2019 Nei 
Saksutredning og vedtak i sak: Styrer, råd og utvalg for perioden 2015 – 2019 – 
diverse oppnevninger, K-sak 125/15 i møtet 19.11.2015 

Nei 

Saksutredning og vedtak i sak: Presisering av vedtak om valg av representanter til 
samarbeidsutvalgene (SU) i grunnskolen, barnehagene og oppvekstsentrene for 
perioden 2015 – 2019, - K-sak 153/15 i møtet 10.12.2015 

Nei 

Opplæringslova av 17.07.1998 Nei 
Regler for valg av medlemmer og kommunikasjon mellom kommunestyret og valgte 
medlemmer til samarbeidsutvalgene i grunnskolen, vedtatt i kommunestyremøtet 
18.06.2015, K-sak 65/15, Håndbok for folkevalgte (Politikerhåndboka) kapittel 19. 

Nei 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge nytt medlem til samarbeidsutvalget (SU) ved Brandbu barneskole. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret må velge nytt medlem til samarbeidsutvalget (SU) ved Brandbu barneskole, fra 1. 
juni og for resten av valgperioden 2015 – 2019, som følge av at ordfører Willy Westhagen 25.04.2019 
innvilget Rune Meier (H) fritak fra alle verv. 
 
Det er normalt to møter i SU per semester ved Brandbu barneskole. Møtedatoene i den aktuelle 
perioden er foreløpig ikke fastsatt. 
 
Medlemmer til samarbeidsutvalgene i grunnskolen skal velges blant kommunestyret faste 
medlemmer, slik det fremgår under. 

 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Opplæringslova av 17.07.1998 § 11-1 
Regler for valg av medlemmer og kommunikasjon mellom kommunestyret og valgte medlemmer til 
samarbeidsutvalgene i grunnskolen, vedtatt i kommunestyremøtet 18.06.2015, K-sak 65/15. 
 
Kommunestyremøtet vedtok følgende regler i møtet 18.06.2015 sak 65/15, for valg av medlemmer 
og kommunikasjon mellom kommunestyret og valgte medlemmer til samarbeidsutvalgene i 
grunnskolen: 

1. De politisk valgte medlemmene til samarbeidsutvalgene i grunnskolen (SU) skal velges blant 
kommunestyrets faste medlemmer. 

2. De politisk valgte SU-medlemmene skal i tillegg til de faste SU-møtene, innkalles til de årlige 
møtene for skolevurdering, for den skolen de er valgt til.  

3. Innkallinger og referater fra SU-møtene på de ulike skolene, gjøres tilgjengelig for alle via 
skolenes hjemmesider. 
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4. Rektor gjennomgår samarbeidsutvalgenes rolle og skolenes felles satsningsområder, med de 
valgte medlemmene, jf. rundskriv av 20.09.2012 med kommunens retningslinjer for 
samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU) ved skolene. 

5. De politisk valgte SU-medlemmene avklarer med SU ved den skolen de er valgt til, - hvilke 
saker det er viktig å gi tilbakemelding på, til kommunestyret. 

6. Ordføreren innkaller de politisk valgte SU-medlemmene og gruppelederne, til et årlig møte 
der tilbakemeldingene blir gjennomgått. Rektorene og grunnskolesjef inviteres til å delta i 
dette møtet.  
 

 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyret valgte i K-sak 153/15 i møtet 10.12.2015 følgende til samarbeidsutvalget ved 
Brandbu barneskole: 

 
Fast representant: Rune Meier – innvilget fritak fra 1. juni og ut valgperioden 

Vara: Kari-Anne Jønnes 

 

 
Økonomi 
Ingen merknad. 
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger nytt medlem til samarbeidsutvalget (SU) ved 
Brandbu barneskole, i tråd med reglene i opplæringsloven og kommunens reglement for valg av 
medlemmer og kommunikasjon mellom kommunestyret og valgte medlemmer til 
samarbeidsutvalgene i grunnskolen (Politikerhåndboka kapittel 19). 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Kommunestyrets vedtak sendes kommunalsjef barnehage og skole og rektor ved Brandbu 
barneskole. Oversikten over valgte SU-medlemmer oppdateres på kommunens hjemmeside. 
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Dato: 25. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
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55/19 Revidering av reglement for eldrerådet i Gran kommune 
 
Arkivsak-dok.  19/00113-11 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Kjersti Høibø Tysland 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet 06.05.2019 11/19 

Kommunestyret 23.05.2019 55/19 

 
 
 
Eldrerådet har behandlet saken i møte 06.05.2019 sak 11/19 
 
Eldrerådets behandling 06.05.2019: 
Reglementet har vært diskutert i rådet tidligere. I møtet kom merknad til pkt 2 siste setning. Den 
rettes til «av 26.04.2018». Videre merknad til pkt 3 – siste setning rettes til: «Stiftelsen Gran 
frivilligsentral kan ha en representant med møte og talerett». Rettelsene gjøres ved ferdigstillelse av 
reglement. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Grete Øverlier, Morten Hagen, Helge T Hulbak, Kjersti H Tysland 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 06.05.2019: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling, men med to rettinger i det fremlagte reglementet.  
1. pkt 2 siste setning, rettes til «av 26.04.2018» 
2. pkt 3 siste setning rettes til «Stiftelsen Gran frivilligsentral kan ha en representant med møte og 
talerett».  
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar vedlagt revidert reglement for eldrerådet i Gran kommune.  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
Revidert reglement for eldrerådet i Gran kommune     Ja 
 

Oppsummering 
Saken gjelder revidering av reglementet for eldrerådet i Gran kommune. Eldrerådet har gått 
gjennom og revidert gjeldende reglement og kommet med enkelte tilføyelser og endringer. Det 
reviderte reglementet ivaretar den nye kommuneloven som nå er styrende for opprettelse og valg 
av eldreråd i kommuner og fylkeskommuner.  
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Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Reglementet for eldrerådet i Gran kommune ble sist revidert i juni 2015.  Lov om kommunale og 
fylkeskommunale eldreråd fra 1991 har vært førende for eldrerådets arbeid. Eldreråd for neste 
valgperiode opprettes etter kommune og fylkestingsvalg høsten 2019. Da vil § 5-12 i ny kommunelov 
tre i kraft og være styrende for etablering av det nye eldrerådet.  
Eldrerådets gjeldende reglement gjennomgås og revideres av sittende råd slik at nytt reglement er 
klart når nytt eldreråd går i gang med sitt arbeid.  
 
Det vil komme en forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelser og for ungdom. Denne har vært til høring (høringsfrist 01.04.2019) og er 
fortsatt ikke vedtatt. Den er ventet klar til nytt eldreråd er etablert. 
 
Eldrerådet har gått gjennom gjeldende reglement og samstemt det opp mot den nye kommuneloven 
og den praksis rådet har i dag. Forslaget til revidert reglement er og sett opp mot høringsforslaget til 
ny forskrift.  
Forslaget til revidert reglement har vært til orientering og kommentarer i eldrerådet før det ble 
ferdigstilt og legges fram til behandling. 
 
I revidert reglement har en utdypet og tydeliggjort enkelte punkter. Under eldrerådets oppgaver er 
det synliggjort at de er en medvirkningsressurs i saker der eldre bør representeres, videre at de har 
ansvar for Småjobbsentralen. 
Når det gjelder sammensetning av rådet ønsker en at Stiftelsen Gran frivilligsentral kan/ skal ha en 
representant med møte og tale rett, dette på bakgrunn av god erfaring med politisk representant 
som har god kjennskap til frivilligsentralen.  
Rådet har samtidig sett fordel av at utvalgssekretær har erfaring fra Helse og omsorg da dette er et 
område med saker av betydning for rådet.  
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om kommuner og fylkeskommuner, forvaltningsloven 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Håndbok for folkevalgte kap 14, Reglement for eldrerådet i Gran kommune. 
 
Økonomi 
Ikke relevant 
 
Bemanning 
Ikke relevant 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen foreslår at reglementet for eldrerådet i Gran kommune revideres og at det gjennomgås 
av sittende eldreråd på bakgrunn av erfaringer siste valgperiode. Ny kommunelov §5-12 danner 
grunnlag for opprettelse av nytt eldreråd. Den nye kommuneloven vil være gjeldende lovverk for 
eldrerådet som velges etter kommune og fylkestingsvalg høsten 2019. Lov om kommunale og 
fylkeskommunale eldreråd vil ikke lenger være gjeldene.  
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Revidert reglement for eldrerådet vil komme inn i politiker håndboka og gjøres tilgjengelig via 
kommunens hjemmesider når endelig revidert reglement er vedtatt i kommunestyret. 
 

 
Dato: 24. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Reglement april 2019
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56/19 Interpellasjon fra Inger Lise Stieng (Ap) om bruk av veimerkepinner i 
plast 
 
Arkivsak-dok.  19/00029-37 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.05.2019 56/19 

 
 

Ordførerens innstilling: 
Ordførerens svar på interpellasjonen blir ettersendt/lagt fram i møtet. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Interpellasjon fra Inger Lise Stieng (Ap) om bruk av merkepinner i plast ved 
veimerking, mottatt 09.05.2019 

Ja 

 
 

Oppsummering 
Ordfører Willy Westhagen har mottatt en interpellasjon fra Inger Lise Stieng (Ap) om bruk av 
veimerkepinner i plast. 

 
 

Vedlegg til sak 

190507_Interpellasjo

n_mikroplastforurensning(1) 

Interpellasjon om 

bruk av merkepinner i plast ved vegmerking
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