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MØTEPROTOKOLL  
 

Gran ungdomsråd  
 
Dato: 22.03.2019 09:00 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 19/00025 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Jenny Habberstad, Anna Nordraak Sørli, Nketian Johnson Adum, Elisabeth 

Grøndahl Tangen og Lene Marie Jensen. 
 

  
Fra administrasjonen: Camilla Jarlsby 
  
Protokollfører: 
 

Rune Larsen 

  
Kommunestyrets kontaktperson: Morten Hagen (GBL) 
 

TEMA/ORIENTERINGER: 
 



Hva og hvordan kan ungdomsrådet påvirke og ta opp saker medlemmene er opptatt av?  

 Hvilke saker er GUR opptatt av?  
 
Ungdomsrådet ønsker å delta aktivt med å dele tanker og innspill under rådsmøtene. 
GUR er opptatt av å BLI HØRT og BLIT TATT PÅ ALVOR.  
Alle saker som angår barn & unge er viktige for rådet.  
Områdene kultur, skole og klima er ekstra viktige. 
 
Fanesaker: 
Skole 
Kultur 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet @  

6/19 18/04026-2 Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022  

7/19 19/00187-1 Oppstart av planprosess for kulturområdet  

    



 2  

 
  



 3  

 
 

6/19 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 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 21.03.2019 sak 11/19 
 
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  
 
 
 
 
Gran ungdomsråds behandling 22.03.2019: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 

  
 
Votering 
Ungdomsrådet mener at det er viktig å opprettholde de prioriterte tiltak. 
Ungdomsrådet støtter innspillet og vedtar rådmannens innstilling. 
 
Gran ungdomsråds vedtak 22.03.2019: 
Kommunestyret vedtar Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022  
 
 
 
[Lagre]  
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7/19 Oppstart av planprosess for kulturområdet 
 
Arkivsak: 19/00187 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Gran ungdomsråd 22.03.2019 7/19 

Eldrerådet 18.03.2019 8/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

18.03.2019 5/19 

Planutvalget 20.03.2019 10/19 

Kommunestyret 03.04.2019 22/19 

 
 
Planutvalget har behandlet saken i møte 20.03.2019 sak 10/19 
 
Planutvalgets behandling 20.03.2019: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Wenche Strand (Ap) 
Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas 
 
Helge Tryggeseth (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret vedtar at arbeidet og ferdigstillelse av denne plan skal samordnes arbeidet med ny 
Planstrategi samt gi føringer til arbeidet med samfunnsdelen i Kommunens arealplan. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen med Helge Tryggeseth (MDG)s tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 20.03.2019: 
Kommunestyret vedtar oppstart av planprosess for kulturområdet, med de forslag til rammer for det 
videre arbeidet som fremkommer av saksfremlegget, herunder type plan, omfang, tidsplan, 
brukermedvirkning, rådsbehandling og organisering.   
 
Kommunestyret vedtar at det pågående arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk innlemmes i 
planprosessen for kulturområdet. Tidligere vedtak i sak 52/18 oppheves som følge av dette.  
 
Kommunestyret opprettholder vedtak i sak 56/18 vedr. den videre utviklingen av Granavollen. 
Resultatet av dette arbeidet innlemmes i planprosess for kulturområdet når kommunestyret har tatt 
stilling til styringsgruppens forslag til prioriterte tiltak.  
 
Kommunestyret vedtar at arbeidet og ferdigstillelse av denne plan skal samordnes arbeidet med ny 
Planstrategi samt gi føringer til arbeidet med samfunnsdelen i Kommunens arealplan. 
 
 
 
 
Gran ungdomsråds behandling 22.03.2019: 
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Disse hadde ordet i saken: 

 Nathaniel 

 Daniel 

 Ellen 

 Julie 

 Erica 

 Martine 
 
Votering 
Ungdomsrådet støtter innspillet og vedtar rådmannens innstilling.  
Ungdomsrådet ønsker å bli involvert i prosessen videre. 
 
Kommentarer fra rådet: 
Rådet ønsker seg møteplass i Brandbu – dette er en prosess som rådet ønsker å være en del av. 
Det er et ønske om at Brandbu kino viser flere nyheter – og mer aktuell film. 
Tilgang på treningssentre, kan vi gjøre noe med egenandelen? 
Tilbud om fotball eller andre idretter, men fokus på det sosiale. 
Dette kan gjelde flere idretter. 
Utfordre idrettslag? 
 
Besøk av den kulturelle skolesekken med tema «lydspill» - dette var en fin måte å bli kjent med et 
nytt inntrykk på. Mer av dette. 
Vedtak: 
 
 
 
Gran ungdomsråds vedtak 22.03.2019: 
Kommunestyret vedtar oppstart av planprosess for kulturområdet, med de forslag til rammer for det 
videre arbeidet som fremkommer av saksfremlegget, herunder type plan, omfang, tidsplan, 
brukermedvirkning, rådsbehandling og organisering.   
 
Kommunestyret vedtar at det pågående arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk innlemmes i 
planprosessen for kulturområdet. Tidligere vedtak i sak 52/18 oppheves som følge av dette.  
 
Kommunestyret opprettholder vedtak i sak 56/18 vedr. den videre utviklingen av Granavollen. 
Resultatet av dette arbeidet innlemmes i planprosess for kulturområdet når kommunestyret har tatt 
stilling til styringsgruppens forslag til prioriterte tiltak.  
 
Kommunestyret vedtar at arbeidet og ferdigstillelse av denne plan skal samordnes arbeidet med ny 
Planstrategi samt gi føringer til arbeidet med samfunnsdelen i Kommunens arealplan. 
 
 
 
[Lagre]  
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