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MØTEPROTOKOLL  
 

Formannskapet 
 
Dato: 07.03.2019 1800 - 2055 
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen 
Arkivsak: 19/00022 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Eivind Brænden (H), Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 

  
Forfall:  Rune Meier (H), Anne Solstad (GBL), varaordfører Kent Arntzen (Frp) 
  
 Det var åtte representanter til stede i møtet.  

(Frp har ingen vara i formannskapet.) 
  
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, 
enhetsleder eiendom Gard Olsen, enhetsleder vann og avløp Trygve 
Rognstad, kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas, rådgiver 
næring og samfunn Gunnar Haslerud, rådgiver Eli Stigen 
 

  
Andre: Administrerende direktør i Trox Auranor Peter Sønderskov deltok via 

weboverføring i sak 6/19, lukket møte 
  
Protokollfører: Rådgiver Eli Stigen  
  
 
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 10.03.2019 
 
 

SAKSLISTE  

6/19 17/02254-51 Mohagen sør næringsområde - offentlig sak  
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Politisk referansegruppe for investeringsprosjekt 690 
v/ Rådmann Lars Ole Saugnes, prosjektsjef Gaute Øvrebotten, tjenesteutvikler helse og omsorg 
Merethe Blisten, kommunalsjef helse og omsorg Mette Mosby, enhetsleder eiendom Gard Olsen 
 
 
Godkjenning av møteinnkalling 
Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
 
Godkjenning av saksliste 
Sakslista til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
 
Lukking av møtet – sak 6/19  
Da sak 6/19 Mohagen sør næringsområde ble tatt opp til behandling foreslo ordfører Willy 
Westhagen å lukke møtet i henhold til kommuneloven § 31 nr 5 og offentleglova § 23, av hensyn til 
kommunens forhandlingsposisjon. Møtet ble enstemmig vedtatt lukket. Møtet ble åpnet igjen før 
votering i saken. 
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6/19 Mohagen sør næringsområde - offentlig sak 
 
Arkivsak: 17/02254 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 07.03.2019 6/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Rådmannen foreslår å opprettholde pristilbudet. 
2. Videre markedsføring og salg av tomter tar utgangspunkt i markedspris med en 

minimumspris tilsvarende gjennomsnittlig selvkost per kvm.  
 
 
Formannskapets behandling 07.03.2019: 
 
Ordfører Willy Westhagen foreslo å lukke møtet i henhold til kommuneloven § 31 nr 5 og 
offentleglova § 23, av hensyn til kommunens forhandlingsposisjon. Møtet ble enstemmig vedtatt 
lukket, og ble holdt lukket fram til vedtak i sak 6/19. 
 
Administrerende direktør i Trox Auranor Peter Sønderskov innledet med orientering via 
weboverføring. 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Morten Hagen (GBL) 
Trygve Rognstad 
Eivind Brænden (H) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Leif Arne Vesteraas 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Gunnar Haslerud 
 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) la fram følgende alternative forslag:  
Rådmann og ordfører bemyndiges til å utnytte mulighetsrommet som skissert av rådmannen for å 
sikre at Trox Auranor blir i Gran. 
 
Møtet ble åpnet igjen før votering i saken. 
 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot forslaget fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL). Forslaget fra 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets vedtak 07.03.2019: 
Rådmann og ordfører bemyndiges til å utnytte mulighetsrommet som skissert av rådmannen for å 
sikre at Trox Auranor blir i Gran.  
 
[Lagre]  
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