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MØTEPROTOKOLL  
 

Formannskapet 
 
Dato: 09.05.2019 09:00 
Kl  0900-1443 
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen 
Arkivsak: 19/00022 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Inger Lise Stieng (Ap) 
 
Helge Tryggeseth (MDG) møtte som vara i sak 18/19 og 19/19 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) møtte som vara kl 1420, da møtet ble åpnet 
etter den lukkede sekvensen i sak 18/19 

  
Forfall:  Randi Eek Thorsen (Ap) 

 
Anne Solstad (GBL) fikk permisjon og forlot møtet kl 1350, i den lukkede 
sekvensen under behandlingen av sak 18/19 

  
Fra administrasjonen: Rådmann Lars Ole Saugnes, kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen, 

kommunalsjef helse og omsorg Mette Mosby, kommunalsjef kultur og 
samfunn Leif Arne Vesteraas, prosjektsjef Gaute Øvrebotten, 
tjenesteutvikler helse og omsorg Merethe Blisten, kommunikasjonsrådgiver 
Kine Therese Vik-Erstad, enhetsleder eiendom Gard Olsen, fagleder 
økonomi Marianne Olsson, fagleder tildelingsenheten Lisa Tolpinrud, 
rådgiver Eli Stigen 

  
Protokollfører: Rådgiver Eli Stigen   
  
 
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 11.05.2019. 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 21.03.2019  

13/19 18/00746-66 
Gran kommunes årsregnskap og årsmelding for 2018. Disponering 
av mindreforbruk. 

 

14/19 18/01894-51 Rebudsjettering av investeringsprosjekter fra 2018 til 2019, del 2  

15/19 18/03938-6 
Søknad fra Stiftelsen Størenslunden Park om tillatelse og tilskudd til 
oppgradering av bygg/nybygg, samt inngåelse av avtale om leie, 
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forvaltning, drift og vedlikehold av byggene i Størenslunden 

16/19 18/01589-4 
Ny lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn 
med fyringsanlegg - sluttbehandling 

 

17/19 16/00081-14 Miljøgate Gran sentrum - framdrift og finansiering  

18/19 17/02406-21 
Gran kommunes boligbehov - Vurdering av kjøp av Granumsvegen 
3A-H 

 

19/19 16/02667-69 
Delegasjon av myndighet for å inngå avtaler om grunnavståelser for 
flomforebygging i Brandbu 

 

    

 
 
Politisk referansegruppe for investeringsprosjekt 690  
v/ rådmann Lars Ole Saugnes, prosjektsjef Gaute Øvrebotten, kommunalsjef helse og omsorg Mette 
Mosby, enhetsleder eiendom Gard Olsen, tjenesteutvikler helse og omsorg Merethe Blisten, 
enhetsleder eiendom Gard Olsen 

 Longva arkitekter v/ Knut Longva presenterte Longva Arkitekter 
 
 
Godkjenning av møteinnkalling 
Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
 
Godkjenning av saksliste 
Sakslista til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
Rune Meier (H) ba om orientering, eventuelt i lukket møte, om forhandlingene med Trox Auranor. 
Rune Meier (H) ba samtidig om orientering, eventuelt i lukket møte, om snekkergården. Ordfører 
Willy Westhagen bekreftet at slike orienteringer ville bli gitt.  
 
 
Godkjenning av møtebok 
Protokollen fra møtet 21.03.2019 ble enstemmig godkjent. 
 
 
Tema/orienteringer 

 Økonomirapportering/budsjett v/ rådmann Lars Ole Saugnes, kommunalsjef stab og støtte 
Morten Gausen og fagleder økonomi Marianne Olsson 

 Ordfører og rådmann orienterer v/ ordfører Willy Westhagen og rådmann Lars Ole Saugnes 

o Dialogmøter med Oppland fylkeskommune v/ ordfører Willy Westhagen 

o Møter og dialog med ny fylkeskommune Innlandet v/ rådmann Lars Ole Saugnes 

o Kontrakt med Trox Auranor v/ ordfører Willy Westhagen 

Ordfører Willy Westhagen ba om å få lukke møtet ihht. offentleglova § 23. Møtet ble 
enstemmig vedtatt lukket.  Etter sekvensen om Trox Auranor ble møtet åpnet igjen. 

o Frigjørings- og veterandagen 08.05.2019 v/ ordfører Willy Westhagen 
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Spørsmål 

 Rune Meier (H) stilte spørsmål om status for Miljøgate i Gran jf. avisopplag og sak 17/19 på 
sakslista. Ordfører Willy Westhagen svarte at møtet ville komme tilbake til temaet når saken ble 
tatt opp til behandling.  

 Morten Hagen (GBL) stilte spørsmål om de tilrettelagte boligene i Liavegen, og gjennomføringen 
av månedlige målingene av bevegelse i grunnen/støttemuren, og spurte samtidig når saken 
kommer til politisk behandling. Rådmann Lars Ole Saugnes besvarte det første spørsmålet.  
Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas svarte at saken kommer til politisk 
behandling i juni. 
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13/19 Gran kommunes årsregnskap og årsmelding for 2018. Disponering av 
mindreforbruk. 
 
Arkivsak: 18/00746 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 09.05.2019 13/19 

Kommunestyret 23.05.2019 41/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

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
   

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

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

14/19 Rebudsjettering av investeringsprosjekter fra 2018 til 2019, del 2 
 
Arkivsak: 18/01894 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 09.05.2019 14/19 

Kommunestyret 23.05.2019 42/19 

 
 

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. 
 
 
 
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. 
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[Lagre]  
 
 
 
 

15/19 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: 18/03938 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 09.05.2019 15/19 

Kommunestyret 23.05.2019 45/19 

 
 

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. 

 
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. 
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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 
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. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

16/19 Ny lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med 
fyringsanlegg - sluttbehandling 
 
Arkivsak: 18/01589 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 09.05.2019 16/19 

Kommunestyret 23.05.2019 44/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med 
fyringsanlegg i Gran kommune. 
 
Formannskapets behandling 09.05.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Leif Arne Vesteraas 
Morgen Hagen (GBL) 
Ordfører Willy Westhagen 
 
Votering 
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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. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

17/19 Miljøgate Gran sentrum - framdrift og finansiering 
 
Arkivsak: 16/00081 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 09.05.2019 17/19 

Kommunestyret 23.05.2019 43/19 

 
 

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. 
 
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. 
 

http://mill.kr/
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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. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

18/19 Gran kommunes boligbehov - Vurdering av kjøp av Granumsvegen 3A-
H 
 
Arkivsak: 17/02406 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 09.05.2019 18/19 

Kommunestyret 23.05.2019 47/19 

Eldrerådet 06.05.2019 12/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

08.05.2019 9/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

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 
 
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) 

http://mill.kr/
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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. 
 
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. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

19/19 Delegasjon av myndighet for å inngå avtaler om grunnavståelser for 
flomforebygging i Brandbu 
 
Arkivsak: 16/02667 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 09.05.2019 19/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
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Fomannskapet videredelegerer myndighet som er delegert til formannskapet i politikerhåndboka 
punkt 3.1.3  til å foreta salg/kjøp av fast eiendom, til ordfører i saker som gjelder grunnerverv til 
flomforebygging i Brandbu.  
 
Formannskapets behandling 09.05.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Ordfører Willy Westhagen  
Rune Meier (H) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 09.05.2019: 
Fomannskapet videredelegerer myndighet som er delegert til formannskapet i politikerhåndboka 
punkt 3.1.3  til å foreta salg/kjøp av fast eiendom, til ordfører i saker som gjelder grunnerverv til 
flomforebygging i Brandbu.  
 
[Lagre]  
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