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MØTEPROTOKOLL  
 

Formannskapet 
 
Dato: 21.03.2019 00:00 
Kl: 1016-1325 
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen 
Arkivsak: 19/00022 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Oskar Sunde (H) 
 
Rrustem Rexhaj (Ap) møtte som vara i sak 12/19 

  
Forfall:  Rune Meier (H) 
  
Fra administrasjonen: Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne, kommunalsjef stab og støtte 

Morten Gausen, kommunalsjef helse og omsorg Mette Mosby, enhetsleder 
eiendom Gard Olsen, prosjektsjef Gaute Øvrebotten, tjenesteutvikler helse 
og omsorg Merethe Blisten, kommunikasjonsrådgiver Kine Therese Vik-
Erstad, kommunalsjef barnehage og skole Mona Mikalsen, rådgiver Eli 
Stigen 

  
 Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas møtte som rådmann 
  
Protokollfører: Rådgiver Eli Stigen 
  
 
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 24.03.2019 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebøker fra møtene 07.02.2019 og 07.03.2019  

7/19 16/03197-16 Finansforvaltningsrapport 2018  

8/19 18/01894-49 Rebudsjettering av investeringsprosjekter fra 2018 til 2019, del 1  

9/19 
16/00113-
192 

Sluttregnskap investeringsprosjekter per 31.12.2018  

10/19 19/00009-2 
Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen - avklaring av rom- 
og funksjonsprogram for investeringsprosjekt 690. 

 

11/19 18/04026-2 Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022  
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12/19 19/00403-2 
Bevilgning av midler til arkeologiske registreringer på kommunens 
friområde i Røykenvik og driftstilskudd til Operafest Røykenvik AS 
2019 

 

    

 
 
Politisk referansegruppe for investeringsprosjekt 690  
v/ prosjektsjef Gaute Øvrebotten, kommunalsjef helse og omsorg Mette Mosby, enhetsleder 
eiendom Gard Olsen, tjenesteutvikler helse og omsorg Merethe Blisten 
 
 
Godkjenning av møteinnkalling 
Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
 
Godkjenning av saksliste 
Sakslista til møtet, inkludert tilleggssak 11/19 og 12/19 ble enstemmig godkjent.  
 
 
Godkjenning av møtebøker 
Ved votering ble protokollene fra møtene 07.02.2019 og 07.03.2019 enstemmig godkjente. 
 
 
Habilietsspørsmål  
Randi Eek Thorsen (Ap) hadde i forkant av møtet stilt habilitetsspørsmål til sak 12/19.  
Habilitetssaken er referert under sak 12/19. 
 
 
Tema/orienteringer  

 Økonomirapportering, budsjett v/ kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen  
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7/19 Finansforvaltningsrapport 2018 
 
Arkivsak: 16/03197 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 21.03.2019 7/19 

Kommunestyret 03.04.2019 19/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Gran kommunes finansforvaltningsrapport 2018 tas til orientering.  
 
Formannskapets behandling 21.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Morten Gausen 
Anne Solstad (GBL) 
Morten Hagen (GBL) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 21.03.2019: 
Gran kommunes finansforvaltningsrapport 2018 tas til orientering.  
 
[Lagre]  
 
 
 
 

8/19 Rebudsjettering av investeringsprosjekter fra 2018 til 2019, del 1 
 
Arkivsak: 18/01894 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 21.03.2019 8/19 

Kommunestyret 03.04.2019 20/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar rebudsjettering av investeringsprosjekter til investeringsbudsjettet 
for 2019. Budsjettskjema endres slik:  
Investeringer i anleggsmidler økes med     kr 17 402 581  
Momskompensasjon økes med     kr   1 758 834 
Tilskudd økes med      kr    2 509 812 
Bruk av lånemidler økes med (ubrukte lånemidler)  kr 13 133 935  

 
Formannskapets behandling 21.03.2019: 
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Disse hadde ordet i saken: 
Anne Solstad (GBL) 
Leif Arne Vesteraas 
Morten Gausen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 21.03.2019: 

1. Kommunestyret vedtar rebudsjettering av investeringsprosjekter til investeringsbudsjettet 
for 2019. Budsjettskjema endres slik:  
Investeringer i anleggsmidler økes med     kr 17 402 581  
Momskompensasjon økes med     kr   1 758 834 
Tilskudd økes med      kr    2 509 812 
Bruk av lånemidler økes med (ubrukte lånemidler)  kr 13 133 935  

 
[Lagre]  
 
 
 
 

9/19 Sluttregnskap investeringsprosjekter per 31.12.2018 
 
Arkivsak: 16/00113 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 21.03.2019 9/19 

Kommunestyret 03.04.2019 21/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar sluttregnskapet for investeringsprosjektet 950 Ny kommunal barnehage 

(Fagerlund) til orientering. Sluttregnskapet viser påløpt utgift på 39,9 millioner kroner mot justert 
utgiftsramme på 37,8 millioner kroner, dvs. en overskridelse på 2,1 millioner kroner. 

2. Kommunestyret tar sluttregnskapet for investeringsprosjektet 977 Brandbu ungdomsskole – 
rehabilitering til orientering. Sluttregnskapet viser påløpt utgift på 95,8 millioner kroner mot 
justert utgiftsramme på 78,5 millioner kroner, dvs. en overskridelse på 17,3 millioner kroner. 

3. Kommunestyret tar sluttregnskapet for investeringsprosjektet 978 Brandbu barneskole til 
orientering. Sluttregnskapet viser påløpt utgift på 151,5 millioner kroner mot justert 
utgiftsramme på 161,0 millioner kroner, dvs. et mindreforbruk på 9,5 millioner kroner. 

4. Kommunestyret tar sluttregnskapet for investeringsprosjektet 984 Markadompa til orientering. 
Sluttregnskapet viser påløpt utgift på 52,5 millioner kroner mot justert utgiftsramme på 56,0 
millioner kroner, dvs. et mindreforbruk på 3,5 millioner kroner. 

 
Formannskapets behandling 21.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Morten Hagen (GBL) 
Leif Arne Vesteraas 
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Ordfører Willy Westhagen 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) stilte spørsmål ved økonomiske kostnader i framtiden, ved prosjektet ved 
Brandbu Barneskole. Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas noterte spørsmålet og vil 
besvare det skriftlig.  
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 21.03.2019: 
1. Kommunestyret tar sluttregnskapet for investeringsprosjektet 950 Ny kommunal barnehage 

(Fagerlund) til orientering. Sluttregnskapet viser påløpt utgift på 39,9 millioner kroner mot justert 
utgiftsramme på 37,8 millioner kroner, dvs. en overskridelse på 2,1 millioner kroner. 

2. Kommunestyret tar sluttregnskapet for investeringsprosjektet 977 Brandbu ungdomsskole – 
rehabilitering til orientering. Sluttregnskapet viser påløpt utgift på 95,8 millioner kroner mot 
justert utgiftsramme på 78,5 millioner kroner, dvs. en overskridelse på 17,3 millioner kroner. 

3. Kommunestyret tar sluttregnskapet for investeringsprosjektet 978 Brandbu barneskole til 
orientering. Sluttregnskapet viser påløpt utgift på 151,5 millioner kroner mot justert 
utgiftsramme på 161,0 millioner kroner, dvs. et mindreforbruk på 9,5 millioner kroner. 

4. Kommunestyret tar sluttregnskapet for investeringsprosjektet 984 Markadompa til orientering. 
Sluttregnskapet viser påløpt utgift på 52,5 millioner kroner mot justert utgiftsramme på 56,0 
millioner kroner, dvs. et mindreforbruk på 3,5 millioner kroner. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

10/19 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen - avklaring av rom- og 
funksjonsprogram for investeringsprosjekt 690. 
 
Arkivsak: 19/00009 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 21.03.2019 10/19 

Kommunestyret 03.04.2019 28/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
1. Funksjonen produksjon av mat for hjemmeboende legges inn i rom- og funksjonsprogrammet for 

prosjekt 690. Prosjektets totalramme beholdes uendret.  
2. Lokaler for kommunalt fastlegekontor med sykehjemslegefunksjoner legges inn i rom- og 

funksjonsprogrammet for prosjekt 690. Prosjektets totalramme tilføres 11,1 mill. kr til formålet. 
Finansieres med momskompensasjon og lån. Innarbeides i budsjett 2020-2023. 

 
Formannskapets behandling 21.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
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Pål-Arne Oulie (Sp) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Leif Arne Vesteraas 
Gaute Øvrebotten 
Oskar Sunde (H) 
 
Morten Hagen (GBL) ba om gruppemøte. Pål-Arne Oulie (Sp) ba også om gruppemøte. 
 
Det ble avholdt gruppemøter. 
 
Morten Hagen (BL) la fram følgende forslag på vegne av GBL og Frp: 
Nytt punkt 2 som erstatter punkt 2 i innstillinga: 
2. Eventuell etablering av fastlegekontor på Sagatangen utsettes og vurderes i forbindelse med en 
eventuell fase to for Sykehuset Innlandet. 
 
Nytt punkt 3 i tillegg til innstillinga: 

3.1 Kommunestyret forutsetter at forventningene som er formulert i vedtaksledd 2, 3, 4, 7, og 8 i 
k-sak 95/18 tas med inn i videre prosjektering. 

3.2 Som en del av gjennomføringen av vedtakets punkt 4, ber kommunestyret rådmannen 
vurdere de faglige og økonomiske mulighetene ved gjennomføring av prosjektet som OPS. 

3.3 Rådmannen skal også inkludere muligheten for kjøp av plasser fra lokale private institusjoner 
for å dekke kommunens nåværende og fremtidige behov. 

 
Morten Hagen (GBL) ba om punktvis votering. 
 
Oskar Sunde (H) la fram følgende forslag til nytt punkt 3.2:  
3.2 Som en del av gjennomføringen av vedtakets punkt 4, ber kommunestyret rådmannen inkludere 
kvalifiserte fakta som viser de faglige og økonomiske effektene av å konkurranseutsette helt eller 
delvis bygging, eierskap og drift av prosjektet. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingens punkt 1 enstemmig vedtatt. 

Innstillingens punkt 2 ble satt opp mot forslaget fra Morten Hagen (GBL) på vegne av GBL og Frp, til 
nytt punkt 2. Innstillingens punkt 2 ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. 

Det ble votert punktvis over underpunktene i tilleggsforslaget til nytt punkt 3. 

Forslaget fra Morten Hagen (GBL) på vegne av GBL og Frp, til nytt punkt 3.1, ble vedtatt med 5 mot 4 
stemmer 

Forslaget fra Oskar Sunde (H) til nytt punkt 3.2, falt med 8 mot 1 stemme  

Forslaget fra Morten Hagen (GBL) på vegne av GBL og Frp, til nytt punkt 3.2, ble vedtatt med 5 mot 4 
stemmer. 

Forslaget fra Morten Hagen (GBL) på vegne av GBL og Frp, til nytt punkt 3.3., ble vedtatt med 5 mot 4 
stemmer. 

 
Formannskapets vedtak 21.03.2019: 
1. Funksjonen produksjon av mat for hjemmeboende legges inn i rom- og funksjonsprogrammet for 

prosjekt 690. Prosjektets totalramme beholdes uendret.  
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2. Lokaler for kommunalt fastlegekontor med sykehjemslegefunksjoner legges inn i rom- og 
funksjonsprogrammet for prosjekt 690. Prosjektets totalramme tilføres 11,1 mill. kr til formålet. 
Finansieres med momskompensasjon og lån. Innarbeides i budsjett 2020-2023. 

3. 3.1 Kommunestyret forutsetter at forventningene som er formulert i vedtaksledd 2, 3, 4, 7, og 8 i 
k-sak 95/18 tas med inn i videre prosjektering. 

3.2 Som en del av gjennomføringen av vedtakets punkt 4, ber kommunestyret rådmannen 
vurdere de faglige og økonomiske mulighetene ved gjennomføring av prosjektet som OPS. 

3.3 Rådmannen skal også inkludere muligheten for kjøp av plasser fra lokale private institusjoner 
for å dekke kommunens nåværende og fremtidige behov. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

11/19 Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022 
 
Arkivsak: 18/04026 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet   

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

18.03.2019 7/19 

Gran ungdomsråd 22.03.2019 6/19 

Planutvalget 20.03.2019 14/19 

Formannskapet 21.03.2019 11/19 

Kommunestyret 03.04.2019 25/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022  
 
 
Formannskapets behandling 21.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Kommunalsjef stab og støtte Leif Arne Vesteraas 
Morten Hagen (GBL) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Anne Solstad (GBL) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 21.03.2019: 
Kommunestyret vedtar Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022  
 
 
[Lagre]  
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12/19 Bevilgning av midler til arkeologiske registreringer på kommunens 
friområde i Røykenvik og driftstilskudd til Operafest Røykenvik AS 2019 
 
Arkivsak: 19/00403 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 21.03.2019 12/19 

Kommunestyret 03.04.2019 23/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret bevilger kr. 100.000 til Operafest Røykenvik AS for 2019. Tilskuddet finansieres ved 
bruk av disposisjonsfond og belastes 1940 8300 8801/2569905 og overføres til 1470 – 5300 – 3770.  
Kommunestyret bevilger inntil kr. 150.000 til registrering og nødvendig sikring av arkeologiske 
fornminner på kommunens friområde i Røykenvik. Kostnadene dekkes ved bruk av disposisjonsfond, 
og belastes 1940 8300 8801/2569905 og overføres til 1270 – 5500  3650. 
 
Formannskapets behandling 21.03.2019: 
 
Randi Eek Thorsen (Ap) hadde i forkant av møtet stilt spørsmål ved egen habilitet i saken på grunn av 
at hun er styremedlem i et selskap som er part i saken. 
 
Ved votering ble Randi Eek Thorsen (Ap) enstemmig erklært inhabil, jf fvl § 6 e) pkt. 2. 
 
Rrusten Rexhaj (Ap) møtte som vara i saken. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Leif Arne Vesteraas 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Ordfører Willy Westhagen 
Morten Hagen (GBL) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Ordfører Willy Westhagen 
Varaordfører Kent Arntzen (Frp) 
Anne Solstad (GBL) 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende forslag:  
Alternativ til rådmannens innstilling 1. og 2. setning. 
 

1. Kommunestyret viser til sak 21/18 og finner ikke å kunne innvilge støtte til Operafest 
Røykenvik AS. Kommunestyret forutsetter at søknaden fra Operafest Røykenvik AS behandles 
administrativt innenfor rammen av Kulturkontorets kulturmidler. 

 
Ber om punktvis votering.   
Punkt 1 er 1. og 2. setning og punkt 2 er 3. og 4. setning i innstillinga. 
 
Morten Hagen (GBL) endret sitt forslag som følger, slik at støtte ble endret til driftsstøtte: 
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Alternativ til rådmannens innstilling 1. og 2. setning. 
 

1. Kommunestyret viser til sak 21/18 og finner ikke å kunne innvilge driftsstøtte til Operafest 
Røykenvik AS. Kommunestyret forutsetter at søknaden fra Operafest Røykenvik AS behandles 
administrativt innenfor rammen av Kulturkontorets kulturmidler. 

 
Ber om punktvis votering.   
Punkt 1 er 1. og 2. setning og punkt 2 er 3. og 4. setning i innstillinga. 
 
Votering 
Punkt 1 (første og andre setning i innstillingen) ble satt opp mot endringsforslaget fra Morten Hagen 
(GBL). Morten Hagen (GBL)s endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 2 (3. og 4. setning i innstillingen) ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 21.03.2019: 
1. Kommunestyret viser til sak 21/18 og finner ikke å kunne innvilge driftsstøtte til Operafest 

Røykenvik AS. Kommunestyret forutsetter at søknaden fra Operafest Røykenvik AS behandles 
administrativt innenfor rammen av Kulturkontorets kulturmidler. 

2. Kommunestyret bevilger inntil kr. 150.000 til registrering og nødvendig sikring av arkeologiske 
fornminner på kommunens friområde i Røykenvik. Kostnadene dekkes ved bruk av 
disposisjonsfond, og belastes 1940 8300 8801/2569905 og overføres til 1270 – 5500  3650. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 
 


	MØTEPROTOKOLL
	Formannskapet

