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MØTEPROTOKOLL  
 

Eldrerådet  
 
Dato: 03.06.2019 09:00 
Sted: Gran rådhus 
Arkivsak: 19/00024 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
varamedlemmer:  

Ola Åstein Sønsteby, Turid E.E. Ulverud  

  
Forfall:   Morten Hagen, Nelly Espen 
  
Fra administrasjonen: Fredd Johnsen, Kari Møyner, Øyvind Sørlie, Marianne Olsson, Gard Olsen. 
  
Protokollfører: Kjersti Høibø Tysland 
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen fredag 07.06.2019. 
 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 06.05.2019   

14/19 18/01894-52 Tillegg til prisregulativet for helse og omsorgstjenester 2019  

15/19 16/00498-20 Helhetlig plan for Granavollen  

16/19 16/01293-21 Forslag til kommunal planstrategi 2019-2023  

17/19 19/00876-1 Tidsplan budsjettprosess 2020-2023.  

18/19 17/01266-24 Liavegen bofellesskap – tiltak  
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Tema / Orienteringer 
 Øyvind A. Sørlie orienterte om kommuneplanens arealdel som nå skal fremmes til 

sluttbehandling. 
Det har vært en lang og komplisert planprosess. Det gjenstår tre utfordringer som må løses 
eller avklares i sluttfasen og/eller ved mekling i etterkant av kommunestyrets vedtak:  

- ROS-analyse for den samlede arealdelen – med hovedfokus på flom- og overvann  

- Innsigelser mot at boliger/fritidsboliger i LNF-områdene er vist som byggeområde 
(«sirklene»)  

- Innsigelser mot to konkrete boligområder, Gullerudvika og Lauvlia Øst  
 

Kommunens administrasjon har forsøkt å løse de to førstnevnte utfordringene ved å få 
utarbeidet utredninger og analyser, men når det gjelder avklaring av de to boligområdene og 
tomtestørrelse må en regne med å måtte gjennomføre mekling og evt. endelig behandling i 
departementet.   

 

 Orientering om resultatrapportering i 1. tertial ved Marianne Olsson.  Meldt underskudd i 
flere av tjeneste områdene.   
Eldrerådet ber om en orientering fra Helse og omsorg vedrørende tjenestenivå, 
samhandlingsreformen, sjukefravær – økonomi i neste møte i eldrerådet. 

 
 
 

14/19 Tillegg til prisregulativet for helse og omsorgstjenester 2019 
 
Arkivsak: 18/01894 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 03.06.2019 14/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

03.06.2019 14/19 

Formannskapet 06.06.2019 21/19 

Kommunestyret 20.06.2019 60/19 

 
 

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

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

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

 
 
Eldrerådets behandling 03.06.2019: 
Fredd Johnsen orienterte om saken. Fylket har sagt opp avtalen om servicerute tilbud til dagsenter 
noe som har medført at kommunen har tillegg til prisregulativet. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Helge Hulbak, Ola Åstein Sønsteby, Grete Øverlier, Fredd Johnsen, Kari Dæhlen, Peter Oskar 
Saugstad, Einar Ellefsrud 
 
Votering 
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Enstemmig vedtatt med tilleggs punkt. 
 
Eldrerådets vedtak 03.06.2019: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling, med et tilleggs punkt 3. 
Kommunestyret i Gran vedtar følgende tillegg til prisregulativet for helse og omsorgstjenester 2019: 
 

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

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

3 Tilleggs punkt fra eldrerådet: Eldrerådet ber kommunestyret fatter vedtak om at 
administrasjonen/ Oppland fylkeskommune/ Opplandstrafikk finner fram avtalen om 
transport til dagsentrene i Gran kommune og tidspunkt for når avtalen ble inngått. 

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

15/19 Helhetlig plan for Granavollen 
 
Arkivsak: 16/00498 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 03.06.2019 15/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

03.06.2019 12/19 

Gran ungdomsråd   

Formannskapet 06.06.2019 27/19 

Kommunestyret 20.06.2019 65/19 

Planutvalget 05.06.2019 26/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

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

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

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

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

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

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

innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 
 
Eldrerådets behandling 03.06.2019: 
Kari Møyner orienterte og innledet om saken.  
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Disse hadde ordet i saken: 
Einar Ellesrud, Helge T Hulbak, Kari Dæhlen, Ola Åstein Sønsteby, Grete Øverlier, Kari Møyner,  
 
Votering 
Enstemmig vedtatt med merknad om prioritering 
 
Eldrerådets vedtak 03.06.2019: 
Eldrerådet slutter seg til Rådmannens innstilling men ber om at offentlige toaletter som er universelt 
utformet og lys prioriteres først i videre arbeid.  

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

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

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

En nærmere plan over oppussingstiltak innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-
2023. 

5 Kommunestyret vedtar at det etableres belysning på Granavollen som 
vernemyndighetene har godkjent. Kostnadene innarbeides i budsjett- og økonomiplan 
for 2020-2023. 

6 Kommunestyret ber Rådmannen vurdere nærmere ytterligere trafikksikkerhetstiltak over 
Kirkevangen. 

7 Kommunestyret ber Rådmannen utarbeide forslag til en plan for informasjonsskilt. 
Kostnader innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

16/19 Forslag til kommunal planstrategi 2019-2023 
 
Arkivsak: 16/01293 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 05.06.2019 25/19 

Formannskapet 06.06.2019 24/19 

Kommunestyret 20.06.2019 67/19 

Eldrerådet 03.06.2019 16/19 

Gran ungdomsråd   

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

03.06.2019 10/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
 

Forslag til kommunal planstrategi for neste kommunestyreperiode (2019-2023) sendes på høring til 
de statlige og fylkeskommunale fagmyndighetene. I tillegg bekjentgjøres saken slik at innbyggere, lag 
og foreninger kan komme med synspunkter på forslaget. 
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Eldrerådets behandling 03.06.2019: 
Øyvind Sørlie orienterte om saken.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Grete Øverlier, Øyvind Sørlie, Kari Dæhlen, Ola Åstein Sønsteby,  Einar Ellefsrud, Helg T Hulbak, 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt med merknad 
 
Eldrerådets vedtak 03.06.2019: 
 

Forslag til kommunal planstrategi for neste kommunestyreperiode (2019-2023) sendes på høring til 
de statlige og fylkeskommunale fagmyndighetene. I tillegg bekjentgjøres saken slik at innbyggere, lag 
og foreninger kan komme med synspunkter på forslaget. 
 
Merknad til rådmannens innstilling: Eldrerådet ber om å få planstrategien til høring. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

17/19 Tidsplan budsjettprosess 2020-2023. 
 
Arkivsak: 19/00876 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 06.06.2019 22/19 

Eldrerådet 03.06.2019 17/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Formannskapet vedtar framdriftsplan for budsjett og økonomiplan 2020-2023. 
 
 
Eldrerådets behandling 03.06.2019: 
Marianne Olsson orienterte om saken. Eldrerådet skal ha budsjettet til høring i høringsperioden  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Grete Øverlier, Helge Hulbak 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 03.06.2019: 
Formannskapet vedtar framdriftsplan for budsjett og økonomiplan 2020-2023. 
Eldrerådet tar saken til etterretning og tar saken opp i høringsperioden. 
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[Lagre]  
 
 
 
 

18/19 Liavegen bofellesskap - tiltak 
 
Arkivsak: 17/01266 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 06.06.2019 25/19 

Kommunestyret 20.06.2019 61/19 

Eldrerådet 03.06.2019 18/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

03.06.2019 15/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

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

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

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

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

 
Eldrerådets behandling 03.06.2019: 
Gard Olsen orienterte om saken. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Grete Øverlier, Gard Olsen, Peter Oskar Saugstad, Ola Åstein Sønsteby, Helge T Hulbak, Einar 
Ellfesrud, Kari Dæhlen 
 
Votering 
6 stemmer for rådmannens forslag og 1 mot 
 
 
Eldrerådets vedtak 03.06.2019: 
Forslag fra Helge Hulbakk: 
Eldrerådet ber kommunestyret vurdere Vigga Bygg sitt forslag om restaurering og istandsetting av 
boligen i Liavegen.  
 
Rådmannens forslag 

1 Kommunestyret avvikler dagens bygg for Liavegen bofelleskap.  
2 Rådmannen gis fullmakt til å igangsette prosess for salg av eiendommen. 
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3 Kommunestyret vedtar å igangsette planlegging og utførelse av selvstendig omsorgsbolig til 8 
beboere med fellesareal og areal til tjenesteapparat (Boligplanens tiltak 027). 

4 Prosjektets økonomiske ramme på 27 mill. kr. innarbeides i budsjett- og økonomiplan. 
Finansieres med investeringstilskudd, momskompensasjon og lån. 

5 Igangsetting av tiltak 027 finansieres med momskompensasjon 2 mill. kr og låneopptak for 
2019 økes med 8 mill. kr.  

a. Kontering:   
b. 3230 4420 2650  727                                       10 mill. kr. 
c. 3729 8300 8410  972        2 mill. kr. 
d. 3910 8300 8701  900        8 mill. kr.    

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
 


	MØTEPROTOKOLL
	Eldrerådet

