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MØTEPROTOKOLL  
 

Formannskapet 
 
Dato: 07.02.2019 09:00 
Kl: 0900-1210 
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen 
Arkivsak: 19/00022 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Rrustem Rexhaj (Ap) 

  
Forfall:  Kine Nan Lium (Ap) 
  
Fra administrasjonen: Rådmann Lars Ole Saugnes, prosjektsjef Gaute Øvrebotten, 

kommunikasjonsrådgiver Kine Therese Vik-Erstad, tjenesteutvikler helse og 
omsorg Merethe Blisten, kommunalsjef helse og omsorg Mette Mosby, 
kommunalsjef familie og velferd Janicke Brechan, enhetsleder eiendom 
Gard Olsen, rådgiver Eli Stigen, kvalitetssjef Ellen Sagengen, 
informasjonssjef Kirsten Jåvold Hagen,  
enhetsleder samferdsel og park Arne Olav Olsen 

  
Protokollfører:  Rådgiver Eli Stigen  
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 09.02.2019 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 01.11.2018, 22.11.2018 og 
29.11.2018 

 

1/19 18/04026-1 Temaplan trafikksikkerhet - rullering av tiltakslista for 2019  

2/19 16/00643-10 Internasjonal strategi - revidering  

3/19 16/00579-34 Bosetting av flyktninger 2019  

4/19 19/00065-1 Veteranplan  

5/19 16/01467-31 
Søknad om midler for planlegging og gjennomføring av Tour of 
Norway 2019 
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Godkjenning av møteinnkalling 
Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
Godkjenning av saksliste 
Sakslista til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
Godkjenning av møtebøker 
Møtebøker fra møtene 01.11.2018, 22.11.2018 og 29.11.2018 ble enstemmig godkjente.  
 
Politisk referansegruppe for investeringsprosjekt 690 
v/ prosjektsjef Gaute Øvrebotten, tjenesteutvikler helse og omsorg Merethe Blisten, kommunalsjef 
helse og omsorg Mette Mosby og enhetsleder eiendom Gard Olsen 
 
Tema/orienteringer 

 Økonomirapportering/budsjett v/ kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen 

 Ordfører og rådmann orienterer 
o Regionrådets studietur til Brussel v/ Kvalitetssjef Ellen Sagengen 
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1/19 Temaplan trafikksikkerhet - rullering av tiltakslista for 2019 
 
Arkivsak: 18/04026 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 04.02.2019 3/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

04.02.2019 4/19 

Planutvalget 06.02.2019 2/19 

Formannskapet 07.02.2019 1/19 

Kommunestyret 21.02.2019 5/19 

Gran ungdomsråd 11.02.2019 1/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret fatter følgende vedtak:  
1. Handlingsplan for fysiske tiltak 2019 datert 5.12.2017 godkjennes.  

2. Bevilgede kommunale generelle trafikksikkerhetsmidler benyttes på prioriterte tiltak så langt det 
    er mulig å gjennomføre i budsjettåret. Resterende midler benyttes på uprioriterte tiltak.    
3. Miljøgata i Gran er et viktig trafikksikkerhetstiltak som bl.a. gir forbedrede krysningspunkt for  
    elever til Hadeland videregående, Gran ungdomsskole og Trintom barneskole og bør derfor    
    prioriteres i fylkeskommunen handlingsprogram for fylkesveger. 
 
 
Formannskapets behandling 07.02.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Arne Olav Olsen 
Morten Hagen (GBL) 
Anne Solstad (GBL) 
Rune Meier (H) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 07.02.2019: 
Kommunestyret fatter følgende vedtak:  
1. Handlingsplan for fysiske tiltak 2019 datert 5.12.2017 godkjennes.  

2. Bevilgede kommunale generelle trafikksikkerhetsmidler benyttes på prioriterte tiltak så langt det 
    er mulig å gjennomføre i budsjettåret. Resterende midler benyttes på uprioriterte tiltak.    
3. Miljøgata i Gran er et viktig trafikksikkerhetstiltak som bl.a. gir forbedrede krysningspunkt for  
    elever til Hadeland videregående, Gran ungdomsskole og Trintom barneskole og bør derfor    
    prioriteres i fylkeskommunen handlingsprogram for fylkesveger. 
 
 
[Lagre]  
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2/19 Internasjonal strategi - revidering 
 
Arkivsak: 16/00643 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 07.02.2019 2/19 

Kommunestyret 21.02.2019 4/19 

Gran ungdomsråd 11.02.2019 2/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Gran kommunestyre vedtar dokumentet «Internasjonal strategi – Gran i en global verden» 
2. Det settes av kr. 200 000 årlig som kommunens egenandel for å kunne initiere internasjonale 

prosjekter basert på tilskudd fra andre kilder. Midler til internasjonalt arbeid finansieres i 
2019 fra disposisjonsfond, konto 2569905 

3. Ordningen med et internasjonalt utvalg på tre personer videreføres. 
 
Formannskapets behandling 07.02.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Rune Meier (H) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
 
Ordfører Willy Westhagen la fram følgende endringsforslag: 
Rådmannens innstilling punkt 2 og 3 endres til: 
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. 

3.   Ordningen med et internasjonalt utvalg på tre personer utvides med en person til fire. Den fjerde  
        er ordfører. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingens punkt 1 enstemmig vedtatt. 
Punkt 2 i innstillingen ble satt opp mot endringsforslaget fra ordfører Willy Westhagen. Forslaget fra 
ordfører Willy Westhagen ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 
Punkt 3 i innstillingen ble satt opp mot endringsforslaget fra ordfører Willy Westhagen. Forslaget fra 
ordfører Willy Westhagen ble enstemmig vedtatt..  
  
Formannskapets vedtak 07.02.2019: 
1. Gran kommunestyre vedtar dokumentet «Internasjonal strategi – Gran i en global verden» 
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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3. Ordningen med et internasjonalt utvalg på tre personer utvides med en person til fire. Den fjerde 
er ordfører. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

3/19 Bosetting av flyktninger 2019 
 
Arkivsak: 16/00579 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 07.02.2019 3/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

04.02.2019 2/19 

Gran ungdomsråd 11.02.2019 4/19 

Eldrerådet 04.02.2019 5/19 

Kommunestyret 21.02.2019 9/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Gran kommune bosetter 24 flyktninger i 2019 
2. Familiegjenforening kommer i tillegg 

 
Formannskapets behandling 07.02.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Janicke Brechan 
Ordfører Willy Westhagen 
Rune Meier (H) 
Varaordfører Kent Arntzen (Frp) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
 
Morten Hagen (GBL) ba om at en oversikt over antall bosatte de siste årene fordelt på personer med 
vedtak og familiegjenforente, ble fremlagt. Kommunalsjef familie og velferd Janicke Brechan 
bekreftet at oversikten vil bli gjort tilgjengelig før saken behandles i kommunestyremøtet.  

Rune Meier (H) spurte om rapportene for bosetting av flyktninger, som tidligere ble lagt fram 
sammen med møtedokumentene for formannskapet. Rådmann Lars Ole Saugnes svarte at han vil 
undersøke dette. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen vedtatt med 8 mot 1 stemme. 
 
Formannskapets vedtak 07.02.2019: 

1. Gran kommune bosetter 24 flyktninger i 2019 
2. Familiegjenforening kommer i tillegg 

 
[Lagre]  
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4/19 Veteranplan 
 
Arkivsak: 19/00065 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 04.02.2019 6/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

04.02.2019 3/19 

Gran ungdomsråd 11.02.2019 5/19 

Kommunestyret 21.02.2019 8/19 

Formannskapet 07.02.2019 4/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Veteranplan 2019 – 2022 vedtas 
 
Utgift til felles markering dekkes innenfor budsjettområde 6.0 Politiske organer. 
 
 
 
Formannskapets behandling 07.02.2019: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Rune Meier (H) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Morten Hagen (GBL) 
Anne Solstad (GBL) 
 
 
Rune Meier (H) la fram følgende tilleggsforslag: 
Følgende avsnitt legges inn i planen:  
«Kamerat- og familiestøtte 
 
Veteranorganisasjonen driver selv kamerat-/familiestøttearbeid hvor det drives frivillig, forebyggende 
arbeid blant veteraner og deres pårørende. Kamerat- og familiestøtte kan bistå med praktisk hjelp, 
bistå ved legebesøk, samtaler med NAV, politi, bank eller andre hvis dette er ønskelig. På Hadeland 
tilbyr NVIO kamerat- og familiestøtte og har autoriserte kamerat- og familiestøttere. Disse har 
taushetsplikt og kontakt kan også initieres av saksbehandlere/lege.» 
 
 
Teksten bør settes inn under punktet Skole og barnehage som illustrert:  
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Rune Meier (H) la fram følgende endringsforslag: 
Hjemmesonen og Veteran møter veteran er oppført med personlige e-post og telefonnummer, disse 
må byttes til ikke-personlige slik at vi slipper å vedta ny plan hver gang de bytter mannskap. Evt. kan 
vi ta dem ut, siden de er på samlesiden som det også henvises til. 
 
Votering 
Ved votering over tilleggsforslaget fra Rune Meier (H), ble forslaget enstemmig vedtatt. 
Ved votering over endringsforslaget fra Rune Meier (H), ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering ble innstillingen med de vedtatte endringene og tilleggene enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 07.02.2019: 
Veteranplan 2019 – 2022 vedtas med følgende tillegg og endring: 
 

Tillegg: 
Følgende avsnitt legges inn i planen:  
«Kamerat- og familiestøtte 
 
Veteranorganisasjonen driver selv kamerat-/familiestøttearbeid hvor det drives frivillig, 
forebyggende arbeid blant veteraner og deres pårørende. Kamerat- og familiestøtte kan bistå 
med praktisk hjelp, bistå ved legebesøk, samtaler med NAV, politi, bank eller andre hvis dette er 
ønskelig. På Hadeland tilbyr NVIO kamerat- og familiestøtte og har autoriserte kamerat- og 
familiestøttere. Disse har taushetsplikt og kontakt kan også initieres av saksbehandlere/lege.» 

 
Endring: 
Hjemmesonen og Veteran møter veteran er oppført med personlige e-post og telefonnummer, 
disse må byttes til ikke-personlige slik at vi slipper å vedta ny plan hver gang de bytter 
mannskap. Evt. kan vi ta dem ut, siden de er på samlesiden som det også henvises til. 

 
Utgift til felles markering dekkes innenfor budsjettområde 6.0 Politiske organer. 
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[Lagre]  
 
 
 
 

5/19 Søknad om midler for planlegging og gjennomføring av Tour of Norway 
2019 
 
Arkivsak: 16/01467 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 07.02.2019 5/19 

Kommunestyret 21.02.2019 6/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret finner ikke å kunne innvilge søknad om kr. 200.000 til Tour of Norway 2019.  
 
Formannskapets behandling 07.02.2019: 
 
Ordfører Willy Westhagen innledet med en orientering om status for saken. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 07.02.2019: 
Kommunestyret finner ikke å kunne innvilge søknad om kr. 200.000 til Tour of Norway 2019.  
 
[Lagre]  
 
 
 
 
 


	MØTEPROTOKOLL
	Formannskapet

