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MØTEPROTOKOLL  
 

Formannskapet 
 
Dato: 06.06.2019 09:00 
Kl:  0900-1340 
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen 
Arkivsak: 19/00022 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
medlemmer: 

Ordfører Willy Westhagen, varaordfører Hilde Kristin Smerud (FrP),  
Morten Hagen (GBL), Anne Solstad (GBL), Oskar Sunde (H),  
Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Morten Hagen (GBL) fikk permisjon og forlot møtet kl 1245, under 
behandlingen av sak 30/19. 
 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Inger Lise Stieng (Ap), Paul Andre Lindseth (Uavh) 
 
Rrustem Rexhaj (Ap) møtte kl 1220, under behandlingen av sak 27/19. 
 

  
Forfall:  Randi Eek Thorsen (Ap), Lars Erik Flatø (Ap), Kine Nan Lium (Ap) 
  
 Fra møtestart og frem til Rrustem Rexhaj (Ap) møtte var 8 representanter til 

stede. Fra kl 1220 fram til Morten Hagen (GBL) fikk permisjon var møtet 
fulltallig med 9 representanter.  

  
Fra administrasjonen: Rådmann Lars Ole Saugnes, enhetsleder vann og avløp Trygve Rognstad, 

kommunalsjef helse og omsorg Mette Mosby, prosjektsjef Gaute 
Øvrebotten, kommunikasjonsrådgiver Kine Therese Vik-Erstad, enhetsleder 
eiendom Gard Olsen, fagleder økonomi Marianne Olsson, kommunalsjef 
familie og velferd Janicke Brechan, kommunalsjef stab og støtte Morten 
Gausen, kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas, 
spesialrådgiver Øyvind A Sørlie, rådgiver Eli Stigen 
 
Fra kl 1200 til møtets slutt kl 1340 deltok kommunalsjef kultur og samfunn 
Leif Arne Vesteraas som rådmann. 

  
Protokollfører: Rådgiver Eli Stigen 
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 08.06.2019. 
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SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 09.05.2019  

20/19 19/00658-1 
Revisjon av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gran kommune. 
Utleggelse til offentlig ettersyn. 

 

21/19 18/01894-52 Tillegg til prisregulativet for helse og omsorgstjenester 2019  

22/19 19/00876-1 Tidsplan budsjettprosess 2020-2023.  

23/19 16/01526-98 
Referatsak til formannskapet - Protokoller fra 
vertskommunesamarbeidsmøtet 03.05.2019 

 

24/19 16/01293-21 Forslag til kommunal planstrategi 2019-2023  

25/19 17/01266-24 Liavegen bofellesskap - tiltak  

26/19 19/00303-2 Ladestasjoner for ladbare kjøretøy  

27/19 16/00498-20 Helhetlig plan for Granavollen  

28/19 16/00766-32 
Høring - partnerskapsmodell - kommunene i Innlandet og Innlandet 
fylkeskommune 

 

29/19 17/00453-9 
Overtakelse av gatelys fv 240 strekningen Rækstadgutua – 
Tingelstad kirke. 

 

30/19 19/00552-6 Resultatrapportering 1. tertial 2019.  

    

 
 
 
Godkjenning av møteinnkalling 
Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
 
Godkjenning av saksliste 
Sakslista til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
 
Godkjenning av møtebok 
Protokollen fra møtet 09.05.2019 ble enstemmig godkjent. 
 
 
Politisk referansegruppe investeringsprosjekt 690 
v/ prosjektsjef Gaute Øvrebotten og helse og omsorgssjef Mette Mosby 
 
 
Tema/orienteringer 

 Økonomirapportering/budsjett v/ kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas og 
kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen, i tilknytning til sak 30/19 
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 Ordfører og rådmann orienterer 

o Hadeland Energi og Hadeland kraft – generalforsamling 05.06.2019 og kommende 
politisk sak v/ ordfører Willy Westhagen og rådmann Lars Ole Saugnes 

o Bredbåndsutbygging v/ kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas. 
 

Ordfører Willy Westhagen foreslo å lukke møtet med hjemmel i kommuneloven § 31 
nr 2 og offentleglova § 23 nr 1. Ordføreren fikk tilslutning til å holde møtet lukket 
under orienteringen. Møtet ble åpnet igjen før denne orienteringssekvensen ble 
avsluttet.  
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20/19 Revisjon av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gran kommune. 
Utleggelse til offentlig ettersyn. 
 
Arkivsak: 19/00658 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 06.06.2019 20/19 

Kommunestyret 20.06.2019 59/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar å legge forslag til endret forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gran 
kommune, ut til offentlig ettersyn. 
 
Formannskapets behandling 06.06.2019: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 06.06.2019: 
Kommunestyret vedtar å legge forslag til endret forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gran 
kommune, ut til offentlig ettersyn. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

21/19 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.» 
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Formannskapets behandling 06.06.2019: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 06.06.2019: 
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.» 

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

22/19 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. 
 
 
Formannskapets behandling 06.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Inger Lise Stieng (Ap) 
Ordfører Willy Westhagen 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Anne Solstad (GBL) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 06.06.2019: 
Formannskapet vedtar framdriftsplan for budsjett og økonomiplan 2020-2023. 
 
 
[Lagre]  
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23/19 Referatsak til formannskapet - Protokoller fra 
vertskommunesamarbeidsmøtet 03.05.2019 
 
Arkivsak: 16/01526 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 06.06.2019 23/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Formannskapet tar protokollene og de vedlagte innspillene fra vertskommunesamarbeidsmøtet 
03.05.2019, til orientering. 
 
Formannskapets behandling 06.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Inger Lise Stieng (Ap) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 06.06.2019: 
Formannskapet tar protokollene og de vedlagte innspillene fra vertskommunesamarbeidsmøtet 
03.05.2019, til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

24/19 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: 
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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. 
 
 
Formannskapets behandling 06.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL)  
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Anne Solstad (GBL) 
 
Morten Hagen (Gbl) la fram følgende tilleggsforslag på vegne av FrP og GBL. 
 

 På side fire under overskriften: "Noen av de viktigste o.s.v." må følgende nye 

kulepunkt inn: 

 Plan for biologisk mangfold 

 

 Punkt 6 i kap fire strykes. 

 

 Følgende tillegg etter siste setning i punkt 5.1: 

 Tiltakene i den vedtatte Klima- og Energiplanen skal prioriteres slik at tiltak 

som reelt kutter kommunens klimagassutslipp løftes frem. 

 

 Punkt 5.3 i kap fem endres til: Et levende bærekraftig kulturlandskap, og da 

spesielt det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet Granavollen, Tingelstad og 

Røykenvik samt vårt biologiske mangfold skal sikres i Planarbeidet 
 

 Nytt punkt 5.4: Starte arbeidet med Plan for biologisk mangfold  

 

 Følgende endringer på side 8 - 4. Planbehov i perioden 2019 - 2023 

 Overskriften under hovedpunkt 1 endres til: Pågående og nye planarbeider 

 Nytt punkt 1.2 - Arbeidet med ny Samfunnsdel i Kommuneplanen skal 

starte i 2019, senest 2020 

 Nytt punkt 1.3 - Arbeidet med ny Plan for biologisk mangfold skal starte i 

2019, senest 2020. 

 
Morten Hagen (GBL) ba om punktvis votering. 
 
Votering 
Votering over tilleggsforslaget fra Morten Hagen (GBL) på vegne av FrP og GBL: 
Kulepunkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Kulepunkt 2 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 
Kulepunkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
Kulepunkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
Kulepunkt 5 ble enstemmig vedtatt. 
Kulepunkt 6 ble enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering ble innstillingen med de vedtatte endringene enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 06.06.2019: 
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Forslag til kommunal planstrategi for neste kommunestyreperiode (2019-2023), med tillegg som 
fremgår under, 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. 
 
Tillegg vedtatt i formannskapets møte 06.06.2019, sak 24/19: 
 

 På side fire under overskriften: "Noen av de viktigste o.s.v." må følgende nye kulepunkt inn: 
 Plan for biologisk mangfold 

 
 Punkt 6 i kap fire strykes. 

 
 Følgende tillegg etter siste setning i punkt 5.1: 

 Tiltakene i den vedtatte Klima- og Energiplanen skal prioriteres slik at tiltak som reelt 
kutter kommunens klimagassutslipp løftes frem. 

 
 Punkt 5.3 i kap fem endres til: Et levende bærekraftig kulturlandskap, og da spesielt det 

nasjonalt verdifulle kulturlandskapet Granavollen, Tingelstad og Røykenvik samt vårt 
biologiske mangfold skal sikres i Planarbeidet 

 
 Nytt punkt 5.4: Starte arbeidet med Plan for biologisk mangfold  

 
 Følgende endringer på side 8 - 4. Planbehov i perioden 2019 - 2023 

 Overskriften under hovedpunkt 1 endres til: Pågående og nye planarbeider 
 Nytt punkt 1.2 - Arbeidet med ny Samfunnsdel i Kommuneplanen skal starte i 2019, 

senest 2020 
 Nytt punkt 1.3 - Arbeidet med ny Plan for biologisk mangfold skal starte i 2019, 

senest 2020. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

25/19 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. 
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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.    

 
Formannskapets behandling 06.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Gard Olsen 
Morten Hagen (GBL) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Ordfører Willy Westhagen 
 
Rådmann Lars Ole Saugnes og enhetsleder eiendom Gard Olsen orienterte om husbankens 
tilskuddsordning og presenterte beregnet finansiering.  
 
Morten Hagen (GBL) ba om gruppemøte. Det ble holdt pause med gruppemøter. 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende alternative forslag på vegne av H, FrP og GBL: 

1. Det vedtas en midlertidig utbedring av Liavegen slik at beboerne kan bo i Liavegen i 
inntil 5 år til en ny og varig løsning er etablert i tråd med Boligplanen. Det avsettes 
inntil 1,5 millioner til dette arbeidet. Beløpet innarbeides i budsjett og økonomiplan. 

2. Kommunestyret viser til vedtak i KST sak 28/19 pkt 3.3 og ber om at muligheten for 
kjøp av plasser fra lokale private institusjoner for å dekke kommunens nåværende og 
fremtidige behov også vurderes. 

 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot det alternative forslaget fra Morten Hagen (GBL) på vegne 
av H, FrP og GBL. Forslaget fra Morten Hagen (GBL) ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 
 
Formannskapets vedtak 06.06.2019: 

1. Det vedtas en midlertidig utbedring av Liavegen slik at beboerne kan bo i Liavegen i inntil 5 år 
til en ny og varig løsning er etablert i tråd med Boligplanen. Det avsettes inntil 1,5 millioner til 
dette arbeidet. Beløpet innarbeides i budsjett og økonomiplan. 

2. Kommunestyret viser til vedtak i KST sak 28/19 pkt 3.3 og ber om at muligheten for kjøp av 
plasser fra lokale private institusjoner for å dekke kommunens nåværende og fremtidige 
behov også vurderes. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

26/19 Ladestasjoner for ladbare kjøretøy 
 
Arkivsak: 19/00303 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 06.06.2019 26/19 
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Kommunestyret 20.06.2019 64/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

03.06.2019 16/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
 

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

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

 
Formannskapets behandling 06.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Paul Andre Lindseth (Uvah.) 
Gard Olsen 
Ordfører Willy Westhagen 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Morten Hagen (GBL) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Oskar Sunde (H) 
Inger Lise Stieng (Ap) 
 
Paul Andre Lindseth (Uavh.) la fram forslag tilsvarende alternativ 2 i saksutredningen: 

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

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

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

 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot det alternative forslaget fra Paul Andre Lindseth (Uavh.) 
Forslaget fra Paul Andre Lindseth (Uavh.) ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer. 
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Formannskapets vedtak 06.06.2019: 
 

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

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

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

 
[Lagre]  
 
 
 
 

27/19 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. 
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Formannskapets behandling 06.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Leif Arne Vesteraas 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Ordfører Willy Westhagen 
Eli Stigen 
 
Morten Hagen (GBL) la fram alternativt forslag på vegne av H, FrP og GBL, tilsvarende vedtaket som 
ble vedtatt i planutvalgets møte 05.06.2019: 
Kommunestyret sender saken tilbake med følgende bestilling: 
Det skal utarbeides en helhetlig plan for Granavollen som inkluderer nye løsninger for vei. 
Det skal innhentes vurdering fra Riksantikvar om stallene er å anse som verneverdig 
og samtidig innhente opplysninger om mulig støtte fra ulikt hold til renovering av disse. 
Rådmannen bes fremme en sak med skisse for mulig fremdriftsplan i planutvalgets møte 28.08.19. 
Planutvalget skal være styringsgruppe, og arbeidet med planen skal være administrativt. 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) la fram følgende alternative forslag: 

Nytt vedtakspunkt 6 

I henhold til arbeidsgruppa sin innstilling utredes parkeringsplasser ved handelslaget/nedenfor 
Glasslåven, samt bygges ny veiforbindelse mellom Pilgutua og Kongevegen nord for Handelslaget. 

Punkt 6. og 7. blir punkt 7. og 8. 

Side 28: Avsnitt 4 under punktet Handelslaget: 
Endres fra slik det står i innstillingen til: 

Handelslaget et solid bygg. I første omgang bør punkterte vinduer, ytterdører og panel i første etasje 
skiftes ut og tilpasses de øvrige vinduene i bygget. Samtidig med skifte av panel, bør det foretas 
etterisolering av første etasje. 
Restaurering av toalett og kjøkken trengs å utbedres på sikt, men planlegges ikke utført i første runde 
med restaurering. 
Hvis andre etasje seinere skal restaureres for mulig utleie, må universell utforming følges. Dvs at det 
må inn en skruheis i tillegg til omgjøring av inngangspartiet. 

Rrustem Rexhaj (Ap) tiltrådte møtet før saken ble tatt opp til votering. Møtet var dermed fulltallig 
ved votering. 
 
Votering 
Ved votering over det alternative forslaget fra Morten Hagen (GBL) ble forslaget vedtatt med 5 mot 4 
stemmer. 
 
Det ble dermed ikke votert over innstillingen eller det alternative forslaget fra Pål-Arne Oulie (Sp). 
 
Formannskapets vedtak 06.06.2019: 
Kommunestyret sender saken tilbake med følgende bestilling: 
Det skal utarbeides en helhetlig plan for Granavollen som inkluderer nye løsninger for vei. 
Det skal innhentes vurdering fra Riksantikvar om stallene er å anse som verneverdig 
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og samtidig innhente opplysninger om mulig støtte fra ulikt hold til renovering av disse. 
Rådmannen bes fremme en sak med skisse for mulig fremdriftsplan i planutvalgets møte 28.08.19. 
Planutvalget skal være styringsgruppe, og arbeidet med planen skal være administrativt. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

28/19 Høring - partnerskapsmodell - kommunene i Innlandet og Innlandet 
fylkeskommune 
 
Arkivsak: 16/00766 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 06.06.2019 28/19 

Kommunestyret 20.06.2019 66/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

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

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

Lunner og Jevnaker som danner grunnlag for partnerskapsavtaler med Viken og Innlandet. 
4. Gran kommune anbefaler at navnet endres til: Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt 

politisk råd.   
5. Gran kommune anmoder det neste valgte regionrådet om å initiere en prosess for å utrede 

ny organisering i henhold til overgangsreglene i kommuneloven på 4 år.  
6. Gran kommune ber regionrådet jobber vider med å fremforhandle en tilsvarende avtale med 

Viken fylkeskommune.   
 

 
Formannskapets behandling 06.06.2019: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 06.06.2019: 
1. Gran kommune slutter seg til hovedintensjonene i forslag til organisering.  
2. Gran kommune understreker at dersom en vil synliggjøre ambisjoner om å få til mer regional 

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

og Jevnaker som danner grunnlag for partnerskapsavtaler med Viken og Innlandet. 
4. Gran kommune anbefaler at navnet endres til: Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt 

politisk råd.   
5. Gran kommune anmoder det neste valgte regionrådet om å initiere en prosess for å utrede ny 

organisering i henhold til overgangsreglene i kommuneloven på 4 år.  
6. Gran kommune ber regionrådet jobber vider med å fremforhandle en tilsvarende avtale med 

Viken fylkeskommune.   
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[Lagre]  
 
 
 
 

29/19 Overtakelse av gatelys fv 240 strekningen Rækstadgutua – Tingelstad 
kirke. 
 
Arkivsak: 17/00453 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 06.06.2019 29/19 

Kommunestyret 20.06.2019 68/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Gran kommune overtar anlegget fra Tingelstad lyslag fra 1.1.2020 og kostnadene innarbeides i 
budsjettrammene for kultur og samfunn 
 
 
Formannskapets behandling 06.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 06.06.2019: 
Gran kommune overtar anlegget fra Tingelstad lyslag fra 1.1.2020 og kostnadene innarbeides i 
budsjettrammene for kultur og samfunn 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

30/19 Resultatrapportering 1. tertial 2019. 
 
Arkivsak: 19/00552 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 06.06.2019 30/19 

Kommunestyret 20.06.2019 58/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar følgende: 
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1. Resultatrapport for 1. tertial tas til orientering. 
2. Finansforvaltningsrapport for 1. tertial tas til orientering. 
3. Driftsbudsjettet justeres slik: 

o Rådmann og stab tilføres  0,5 mill kr 
o Familie og velferd tilføres  4,0 mill kr 
o Helse og omsorg tilføres  3,0 mill kr 
o Kultur og samfunn tilføres  0,5 mill kr 
o Renter og avdrag reduseres med 6,0 mill kr 
o Skatteinntektene økes med  2,0 mill kr 

 
o Fellestjenester tilføres    1,0 mill kr 
o Barnehage og skole reduseres  0,5 mill kr 
o Kultur og samfunn reduseres  0,5 mill kr 

 
o Kultur og samfunn økes med  700 000 kr 
o Momskompensasjon økes med  140 000 kr 
o Bruk av disposisjonsfond økes med 560 000 kr 
Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide budsjettjusteringene i detaljbudsjettene for 
2019. 

4. Investeringsbudsjettet justeres slik: 
o Investeringer i anleggsmidler reduseres med   50 225 000 kr 
o Momskompensasjon reduseres med        705 000 kr 
o Låneopptak i 2019 reduseres med   49 520 000 kr 
o Utlån av startlån økes med    13 000 000 kr  
o Låneopptak til startlån økes med   13 000 000 kr 

 
5. Videre prosjektering av ny vegstasjon 2019: 

o Investeringer i anleggsmidler økes med         300 000 kr 
o Momskompensasjon økes med            60 000 kr 
o Låneopptak i 2019 økes med          240 000 kr 

6. Bygging av ny vegstasjon innarbeides i investeringsbudsjettet for 2020. 
 

 
 
Formannskapets behandling 06.06.2019: 
 
Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas og kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen 
innledet med en orientering. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Leif Arne Vesteraas 
Morten Gausen 
Inger Lise Stieng (Ap) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Morten Hagen (GBL) 
Anne Solstad (GBL) 
Varaordfører Hilde Kristin Smerud (Frp) 
 
Morten Hagen (GBL) fikk permisjon og forlot møtet kl 1245, under behandlingen av sak 30/19.  
Det var dermed 8 representanter til stede i møtet.  
 
Pål-Arne Oulie (Sp) la fram følgende endringsforslag: 
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Punkt 5 og 6 strykes 
Nytt punkt 5: Rådmannen legger fram en egen sak om vegstasjon for kommunestyret. 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) trakk sitt forslag. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 06.06.2019: 
Kommunestyret vedtar følgende: 

1. Resultatrapport for 1. tertial tas til orientering. 
2. Finansforvaltningsrapport for 1. tertial tas til orientering. 
3. Driftsbudsjettet justeres slik: 

o Rådmann og stab tilføres  0,5 mill kr 
o Familie og velferd tilføres  4,0 mill kr 
o Helse og omsorg tilføres  3,0 mill kr 
o Kultur og samfunn tilføres  0,5 mill kr 
o Renter og avdrag reduseres med 6,0 mill kr 
o Skatteinntektene økes med  2,0 mill kr 

 
o Fellestjenester tilføres    1,0 mill kr 
o Barnehage og skole reduseres  0,5 mill kr 
o Kultur og samfunn reduseres  0,5 mill kr 

 
o Kultur og samfunn økes med  700 000 kr 
o Momskompensasjon økes med  140 000 kr 
o Bruk av disposisjonsfond økes med 560 000 kr 
Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide budsjettjusteringene i detaljbudsjettene for 
2019. 

4. Investeringsbudsjettet justeres slik: 
o Investeringer i anleggsmidler reduseres med   50 225 000 kr 
o Momskompensasjon reduseres med        705 000 kr 
o Låneopptak i 2019 reduseres med   49 520 000 kr 
o Utlån av startlån økes med    13 000 000 kr  
o Låneopptak til startlån økes med   13 000 000 kr 

 
5. Videre prosjektering av ny vegstasjon 2019: 

o Investeringer i anleggsmidler økes med         300 000 kr 
o Momskompensasjon økes med            60 000 kr 
o Låneopptak i 2019 økes med          240 000 kr 

6. Bygging av ny vegstasjon innarbeides i investeringsbudsjettet for 2020. 
 
 
[Lagre]  
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