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MØTEPROTOKOLL  
 

Kommunestyret 
 
Dato: 03.04.2019 17:00 
Kl: 1700-2225 
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen 
Arkivsak: 19/00023 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Kari Dæhlen (H), Vegard Øfstaas (H), Terje Asprusten (Ap),  
Anne Marte Skari (Sp) 
 
Ole Jacob Rognstad (Ap) deltok som vara fram til kl 1812, under 
behandlingen av sak 15/19 og deltok på nytt som vara fra kl 2010 sak 23/19 
og i resten av møtet 

  
Forfall:  Rune Meier (H), Oskar Sunde (H), Kine Nan Lium (Ap) 

 
Pål Tingelstad (Sp) har permisjon fram til 01.08.2019 
 
Vemund Viken (Ap) møtte kl 1812, under behandlingen av sak 15/19. 
Paul Andre Lindseth (Ap) fikk permisjon fra møtet kl 2130, etter sak 23/19 

  
Fra administrasjonen: Rådmann Lars Ole Saugnes, kommunalsjef barnehage og skole Mona 

Mikalsen, enhetsleder skole Hilde Laderud, kommunalsjef helse og omsorg 
Mette Mosby, kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas, 
kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen, kultursjef Camilla Jarlsby, 
informasjonssjef Kirsten Jåvold Hagen, kommunalsjef familie og velferd 
Janicke Brechan, rådgiver Eli Stigen 

  
Protokollfører: Rådgiver Eli Stigen  
  
 
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 06.04.2019. 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 21.02.2019  

15/19 16/01022-7 Tilstandsrapporten for grunnskolen 2017/2018.  

16/19 16/00015-99 Kontrollutvalgets årsrapport 2018  

17/19 19/00090-5 Forvaltningsrevisjonsrapport: Interkommunalt samarbeid på  
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Hadeland - styring og kontroll 

18/19 16/03197-16 Finansforvaltningsrapport 2018  

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

20/19 
16/00113-
192 

Sluttregnskap investeringsprosjekter per 31.12.2018  

21/19 17/01130-5 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gran kommune  

22/19 19/00187-1 Oppstart av planprosess for kulturområdet  

23/19 19/00403-2 
Bevilgning av midler til arkeologiske registreringer på kommunens 
friområde i Røykenvik og driftstilskudd til Operafest Røykenvik AS 
2019 

 

24/19 16/01164-25 Ulsnestangen badeplass - Leieavtale for to parseller, gnr. 113 bnr. 2  

25/19 18/04026-2 Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022  

26/19 16/00004-11 Områderegulering Bjoneroa - sluttbehandling  

27/19 16/02093-84 Reguleringsplan for Rognekollen økogrend - sluttbehandling  

28/19 19/00009-2 
Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen - avklaring av rom- 
og funksjonsprogram for investeringsprosjekt 690. 

 

29/19 
16/02867-
130 

Valg av ny leder og nytt medlem til klagenemnda  

30/19 16/00025-26 Valg av ny fast møtefullmektig til forliksrådet  

31/19 
16/02867-
134 

Valg av nytt medlem til eldrerådet  

32/19 
16/02867-
128 

Valg av nytt medlem til formannskapet  

33/19 
16/02867-
129 

Valg av ny varaordfører  

34/19 
16/02867-
149 

Valg av nytt medlem til kontrollutvalget 2015 - 2019  

35/19 
16/02867-
150 

Valg av nytt medlem til styret i Gjøvikregionen Helse og Miljøtilsyn 
IKS (GHMT) 2015 - 2019 

 

36/19 16/00035-55 Referatsaker til kommunestyremøtet 03.04.2019  

37/19  
Sak utenom sakslista:  
Valg av varamedlemmer til Granavollen Politisk styringsgruppe 
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Valg av assisterende møteleder 
Ordfører Willy Westhagen utpekte Roger Nyhus (GBL) til assisterende møteleder, ved møtestart. 
Etter behandlingen av sak 33/19 overtok ny varaordfører Hilde Kristin Smerud som assisterende 
møteleder. 
 
 
Godkjenning av møteinnkalling 
Inger Lise Stieng (Ap) viste til kommuneloven § 32 punkt 2 og stilte spørsmål ved publisering og 
offentliggjøring av svar på spørsmål til kommunestyremøtene. Ordfører Willy Westhagen besvarte 
spørsmålet. 
 
Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
 
Godkjenning av saksliste 
Sakslista til møtet, inkludert tilleggssak 34/19 – 36/19, ble enstemmig godkjent. 
 
Ved behandling av sakslista ble sak 25/19 i første omgang utsatt til senere i møtet.  Sak 28/19 ble 
behandlet etter sak 35/19.  
 
Kl 2213 ba ordfører Willy Westhagen om at sak 25/19 Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022 ble 
utsatt til møtet 25.04.2019. Kommunestyret godkjente dette. Ordføreren orienterte samtidig om at 
et vedlegg i saken var feil, og at det riktige vedlegget ville bli lagt inn før neste møtebehandling. 
 
Til slutt i møtet ba ordfører Willy Westhagen om behandling av en sak utenom sakslista for å velge 
varamedlemmer til Granavollen Politisk styringsgruppe, på bakgrunn henvendelse fra medlem i 
styringsgruppa Kari-Anne Jønnes (H). Møtet godkjente behandling av saken. Se sak 37/19. 
 
 
Godkjenning av møtebok 
Protokollen fra møtet 21.02.2019 ble enstemmig godkjent. 
 
 
Tema/orienteringer 
Operafest Røykenvik løfter unge talenter og regionen internasjonalt 
v/ Eli Kristin Hanssveen, Bente Eriksen og daglig leder Morten Wien 
 
 
 
Skriftlige spørsmål der svar var sendt ut i forkant av møtet  

 Spørsmål om status og rutiner for oppfølging av brukere med rett til koordinator og individuell 
plan, fra Lars Erik Flatø (Ap) 

 Spørsmål om ulikheter i ressursfordelingen mellom Gran ungdomsskole (GUS) og Brandbu 
ungdomsskole (BUS), fra Inger Lise Stieng (Ap) 

 Spørsmål om gjennomføring av arbeidet med vedtatt økonomiplan, fra Pål-Arne Oulie (Sp) 

 Spørsmål om Hadeland Energi og fusjon, fra Pål-Arne Oulie (Sp) 

 
Møtet besluttet å utsette gjennomgangen av de skriftlige spørsmålene som var stilt til 
kommunestyremøtene 03.04.2019 og 21.02.2019, til temamøtet i kommunestyret 25.04.2019.   
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15/19 Tilstandsrapporten for grunnskolen 2017/2018. 
 
Arkivsak: 16/01022 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 21.02.2019 13/19 

Kommunestyret 03.04.2019 15/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Rådmannens innstilling:  
1) Kommunestyret tar Tilstandsrapport for grunnskolen 2017–2018 til etterretning.  
2) Kommunestyret forutsetter at rådmannen og skolene bruker vurderinger og konklusjoner i 

Tilstandsrapporten som utgangspunkt for forbedringsarbeid og styrket innsats for bedre 
læringsmiljø og bedre læringsresultater, med spesielt fokus på regning/matematikk og 
forskjellene mellom kjønn.  

 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Inger Lise Stieng (Ap) 
Anne Marte Skari (Sp) 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
Reidun Helmen (GBL) 
Mona Mikalsen  
Wenche Strand (Ap) 
 
Inger Lise Stieng (Ap) la fram følgende endringsforslag:  
1) Kommunestyret tar Tilstandsrapport for grunnskolen 2017–2018 til etterretning med følgende 
endringer: (endringer forekommer i rød skrift): 
•          Eksamensresultater, s. 4: «De to siste årene har Gran kommune hatt resultater i skriftlig 
eksamen i matematikk tett oppunder nasjonalt gjennomsnitt. Det samme er tilfelle i norsk og engelsk 
der eksamenskarakterene er skriftlig. Dette gjelder når vi ser begge kjønn under ett. I 
rapporteringsåret har Gran kommune hatt resultater i skriftlig eksamen i matematikk og i norsk 
hoved- og sidemål som ligger over nasjonalt gjennomsnitt for jenter.  Samtidig har Gran kommune 
resultater i skriftlig eksamen i matematikk, norsk hoved- og sidemål og engelsk som ligger til dels 
betydelig under nasjonalt gjennomsnitt for gutter. 

 9. trinn, s. 15: Symbolet * skal erstatte tallet 0,0 i tabell om lesing på 9. trinn s. 15 
  

 Læringsmiljø, s. 21: Ny tekst i andre avsnitt: Elevundersøkelsens tall omhandler elever som 
svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og /eller mobbet av 
voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.  

 Stryk: «, og diagrammet nedenfor viser andel elever som opplever mobbing på skolen.»  
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•          Stryk siste setning s. 21: «Det ble gjort en ny undersøkelse våren 2018 hvor det ikke ble 
avdekket mobbing».   
 
Møtet holdt matpause en halv time fra kl 1835. 
 
Votering 
Det ble først votert over endringsforslaget fra Inger Lise Stieng (Ap), til innstillingens punkt 1: 
Ved votering ble kulepunkt 1 enstemmig vedtatt. 
Ved votering ble kulepunkt 2 vedtatt med 15 mot 12 stemmer. 
Ved votering ble kulepunkt 3 enstemmig vedtatt. 
Ved votering ble kulepunkt 4 vedtatt med 21 mot 6 stemmer. 
Ved votering ble kulepunkt 5 vedtatt med 15 mot 12 stemmer 
 
Ved votering over innstillingen punkt 2 enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering ble innstillingen med de vedtatte endringene enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 
1) Kommunestyret tar Tilstandsrapport for grunnskolen 2017–2018 til etterretning med følgende 

endringer: (endringer forekommer i rød skrift): 

 Eksamensresultater, s. 4: «De to siste årene har Gran kommune hatt resultater i skriftlig 
eksamen i matematikk tett oppunder nasjonalt gjennomsnitt. Det samme er tilfelle i 
norsk og engelsk der eksamenskarakterene er skriftlig. Dette gjelder når vi ser begge 
kjønn under ett. I rapporteringsåret har Gran kommune hatt resultater i skriftlig 
eksamen i matematikk og i norsk hoved- og sidemål som ligger over nasjonalt 
gjennomsnitt for jenter.  Samtidig har Gran kommune resultater i skriftlig eksamen i 
matematikk, norsk hoved- og sidemål og engelsk som ligger til dels betydelig under 
nasjonalt gjennomsnitt for gutter. 

 9. trinn, s. 15: Symbolet * skal erstatte tallet 0,0 i tabell om lesing på 9. trinn s. 15 

 Læringsmiljø, s. 21: Ny tekst i andre avsnitt: Elevundersøkelsens tall omhandler elever 
som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og /eller mobbet 
av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.  

 Stryk: «, og diagrammet nedenfor viser andel elever som opplever mobbing på skolen.»  

 Stryk siste setning s. 21: «Det ble gjort en ny undersøkelse våren 2018 hvor det ikke ble   
avdekket mobbing».   
  

2) Kommunestyret forutsetter at rådmannen og skolene bruker vurderinger og konklusjoner i 
Tilstandsrapporten som utgangspunkt for forbedringsarbeid og styrket innsats for bedre 
læringsmiljø og bedre læringsresultater, med spesielt fokus på regning/matematikk og 
forskjellene mellom kjønn.  

 
[Lagre]  
 
 
 
 

16/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 
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Arkivsak: 16/00015 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 03.04.2019 16/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2018 til orientering. 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
 
Votering 
Ved votering ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2018 til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

17/19 Forvaltningsrevisjonsrapport: Interkommunalt samarbeid på Hadeland 
- styring og kontroll 
 
Arkivsak: 19/00090 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 03.04.2019 17/19 

 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 
 

 

1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering, og har merket seg rapportens 
hovedkonklusjoner:  

a) Styringsdokumentene er i varierende grad aktive styringsdokumenter i styringen av 
vertskommunesamarbeidene på Hadeland.  

b) Det er etablert rapporteringsrutiner og møteplasser som gir muligheter for politisk og 
administrativ styring og kontroll av de interkommunale samarbeidene, men at noen 
rutiner dels ikke er fulgt, dels ikke oppleves som nyttige.  

c) Samarbeidet med andre fagmiljøer fungerer tilfredsstillende for de tre kontrollerte 
vertskommunesamarbeidene. Det er imidlertid ikke enighet mellom 
deltakerkommunene om størrelsen på ressursene i innkjøpssamarbeidet og hvordan 
ressursene skal organiseres.  

2. Rådmannen bes om å følge opp revisjonsrapportens anbefalinger om å:  

a) Revidere gjeldende styringsdokumenter og rutinebeskrivelsene med hensyn til:  

• Tidspunkt for VKS-møtene.  

• Budsjett- og målsettingsprosessen.  
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• Rapporteringsrutinene.  

• Rutine for fast orientering om samarbeidsordninger i kommunestyrene og 
felles formannskapsmøter.  

b) Legge vekt på at informasjonen som gis fra vertskommunen til samarbeidskommunen 
skal inneholde god og relevant styringsinformasjon om felles samarbeid.  

c) Ta inn et punkt om felles mål, resultatkrav og rapporteringsrutiner i samarbeidsavtalen 
mellom Flyktningetjenesten, Voksenopplæringen og NAV om introduksjonsprogrammet, 
jf. krav i Rundskriv Q-27/2015.  

3. Rådmannen bes om å følge opp at viljeserklæringen blir fremmet til politisk behandling. Formålet 
med erklæringen var å forankre og danne en visjon for det interkommunale samarbeidet på 
Hadeland. Viljeserklæringen ble sist vedtatt høsten 2010, med intensjon om politisk fornyelse og 
løpende orienteringer i kommunestyret om samarbeidsordningene kommunen deltar i.  

 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Wenche Strand (Ap) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Morten Hagen (GBL) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Ordfører Willy Westhagen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 

 

1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering, og har merket seg rapportens 
hovedkonklusjoner:  

a) Styringsdokumentene er i varierende grad aktive styringsdokumenter i styringen av 
vertskommunesamarbeidene på Hadeland.  

b) Det er etablert rapporteringsrutiner og møteplasser som gir muligheter for politisk og 
administrativ styring og kontroll av de interkommunale samarbeidene, men at noen 
rutiner dels ikke er fulgt, dels ikke oppleves som nyttige.  

c) Samarbeidet med andre fagmiljøer fungerer tilfredsstillende for de tre kontrollerte 
vertskommunesamarbeidene. Det er imidlertid ikke enighet mellom 
deltakerkommunene om størrelsen på ressursene i innkjøpssamarbeidet og hvordan 
ressursene skal organiseres.  

2. Rådmannen bes om å følge opp revisjonsrapportens anbefalinger om å:  

a) Revidere gjeldende styringsdokumenter og rutinebeskrivelsene med hensyn til:  

• Tidspunkt for VKS-møtene.  
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• Budsjett- og målsettingsprosessen.  

• Rapporteringsrutinene.  

• Rutine for fast orientering om samarbeidsordninger i kommunestyrene og 
felles formannskapsmøter.  

b) Legge vekt på at informasjonen som gis fra vertskommunen til samarbeidskommunen 
skal inneholde god og relevant styringsinformasjon om felles samarbeid.  

c) Ta inn et punkt om felles mål, resultatkrav og rapporteringsrutiner i samarbeidsavtalen 
mellom Flyktningetjenesten, Voksenopplæringen og NAV om introduksjonsprogrammet, 
jf. krav i Rundskriv Q-27/2015.  

3. Rådmannen bes om å følge opp at viljeserklæringen blir fremmet til politisk behandling. Formålet 
med erklæringen var å forankre og danne en visjon for det interkommunale samarbeidet på 
Hadeland. Viljeserklæringen ble sist vedtatt høsten 2010, med intensjon om politisk fornyelse og 
løpende orienteringer i kommunestyret om samarbeidsordningene kommunen deltar i.  

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

18/19 Finansforvaltningsrapport 2018 
 
Arkivsak: 16/03197 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 21.03.2019 7/19 

Kommunestyret 03.04.2019 18/19 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 21.03.2019 sak 7/19 
 
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.  
 
 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
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Disse hadde ordet i saken: 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 
Gran kommunes finansforvaltningsrapport 2018 tas til orientering.  
 
[Lagre]  
 
 
 
 

19/19 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 19/19 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 21.03.2019 sak 8/19 
 
Formannskapets behandling 21.03.2019: 
 
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  

 
 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 
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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]  
 
 
 
 

20/19 Sluttregnskap investeringsprosjekter per 31.12.2018 
 
Arkivsak: 16/00113 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 21.03.2019 9/19 

Kommunestyret 03.04.2019 20/19 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 21.03.2019 sak 9/19 
 
Formannskapets behandling 21.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Morten Hagen (GBL) 
Leif Arne Vesteraas 
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. 
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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. 

 
 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Morten Hagen (GBL) 
 
Votering 
Ved votering ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 
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]  
 
 
 
 

21/19 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gran kommune 
 
Arkivsak: 17/01130 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 03.04.2019 21/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
1. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gran kommune godkjennes.  

2. Rådmannen bes følge opp tiltakslista i risiko- og sårbarhetsanalysen kap. 11.3. og foreslå 
prioritering av tiltak og om nødvendig å innarbeide kostnader i forslag til budsjett og økonomiplan. 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
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Disse hadde ordet i saken: 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) la fram følgende forslag: Saken utsettes. 
 
Votering 
Ved votering ble forslaget fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 
Saken utsettes. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

22/19 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.   
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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. 
 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Morten Hagen (GBL) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Camilla Jarlsby  
Inger Lise Stieng (Ap) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 
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]  
 
 
 
 

23/19 Bevilgning av midler til arkeologiske registreringer på kommunens 
friområde i Røykenvik og driftstilskudd til Operafest Røykenvik AS 2019 
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Arkivsak: 19/00403 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 21.03.2019 12/19 

Kommunestyret 03.04.2019 23/19 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 21.03.2019 sak 12/19 
 
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: 
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. 
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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. 

 
 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
 
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, og deltok ikke 
under behandlingen. Ole Jacob Rognstad (Ap) møtte som vara i saken. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Anne Marte Skari (Sp) 
Vegard Øfstaas (H) 
Inger Lise Stieng (Ap) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Helge Haukeli (Ap) 
Pål-Arne Sangnæs (GBL) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Einar Ellefsrud (Uavh.)  
 
Helge Tryggeseth (MDG) la fram følgende endringsforslag til nytt punkt 1: 
Kommunestyret stiller seg meget positive til den type kulturbasert næringsutvikling som Røykenvik 
Operafestival A/S representerer og bevilger med dette kr. 100.000,- til årets festival. 
For å sikre mulige fremtidige støtte til denne type næringsutvikling skal en tilskuddsordning for 
kulturbaserte opplevelser i skjæringspunktet mellom næringsliv og frivillighet forankres og 
innarbeides i den kommende kommunedelplan for kultur. 
Tilskuddet belastes kommunens disposisjonsfond 
  
Anne Margrethe Knarud (Sp) la fram endringsforlag tilsvarende 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. 
 
Lars Erik Flatø (Ap) ba om gruppemøte. Det ble holdt 10 minutter pause med gruppemøter.  
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Vegard Øfstaas (H) la fram følgende endringsforslag: 
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. 
 
Ordfører Willy Westhagen la fram følgende endringsforslag:  
Kommunestyret bevilger kr. 50.000 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. 
 
Vegard Øfstaas (H) trakk sitt forslag. 
 
Votering 
Ved votering over endringsforslaget fra Helge Tryggeseth (MDG), falt forslaget med 24 mot 3 
stemmer. 
Ved votering over endringsforslaget fra Anne Margrethe Knarud (Sp), falt forslaget med 16 mot 11 
stemmer. 
Ved votering over endringsforslaget fra ordfører Willy Westhagen, ble forslaget vedtatt med 18 mot 
9 stemmer.  
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 
Kommunestyret bevilger kr. 50.000 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. 

 

[Lagre]  
 
 
 
 

24/19 Ulsnestangen badeplass - Leieavtale for to parseller, gnr. 113 bnr. 2 
 
Arkivsak: 16/01164 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 03.04.2019 24/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Kommunestyret godkjenner forslag til leieavtale mellom Jakob Sæthre og Gran kommune. 
Avtalen gjelder for to teiger på Ulsnestangen badeplass, gnr. 113 bnr. 2, for perioden 
1.1.2019 – 31.12.2039. 

2. Inngått leiesum dekkes over Kultur sitt ordinære driftsbudsjett. 
 

 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 

tel:1940%208300%208801
tel:1470%20-%205300%20-%203770
tel:1940%208300%208801
tel:1270%20-%205500
tel:1940%208300%208801
tel:1470%20-%205300%20-%203770
tel:1940%208300%208801
tel:1270%20-%205500
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Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 

1. Kommunestyret godkjenner forslag til leieavtale mellom Jakob Sæthre og Gran kommune. 
Avtalen gjelder for to teiger på Ulsnestangen badeplass, gnr. 113 bnr. 2, for perioden 
1.1.2019 – 31.12.2039. 

2. Inngått leiesum dekkes over Kultur sitt ordinære driftsbudsjett. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

25/19 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  
 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
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Kl 2213 ba ordfører Willy Westhagen om at sak 25/19 Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022 ble 
utsatt til møtet 25.04.2019. Kommunestyret godkjente dette. Ordføreren orienterte samtidig om at 
et vedlegg i saken var feil, og at det riktige vedlegget ville bli lagt inn før neste behandling. 
 
 
Kommunestyrets utsatte behandling av saken. 
. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

26/19 Områderegulering Bjoneroa - sluttbehandling 
 
Arkivsak: 16/00004 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 20.03.2019 9/19 

Kommunestyret 03.04.2019 26/19 

 
 
 
Planutvalget har behandlet saken i møte 20.03.2019 sak 9/19 
 
Planutvalgets behandling 20.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Helge Haukeli (Ap)  
Terje Aschim (GBL)  
Kari-Anne Jønnes (H)  
Pål Tingelstad (Sp) 
Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas 
Sigrid Lerud 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 20.03.2019: 
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Gran kommunestyre områderegulering for 
Bjoneroa med plankart datert 24.02.2016, revidert 05.03.2019, bestemmelser datert 25.02.2016, 
revidert 05.03.2019 og planbeskrivelse datert 25.02.2016.  
Klagefrist settes til tre uker fra kunngjøringsdato. 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.  
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Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Gran kommunestyre områderegulering for 
Bjoneroa med plankart datert 24.02.2016, revidert 05.03.2019, bestemmelser datert 25.02.2016, 
revidert 05.03.2019 og planbeskrivelse datert 25.02.2016.  
Klagefrist settes til tre uker fra kunngjøringsdato. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

27/19 Reguleringsplan for Rognekollen økogrend - sluttbehandling 
 
Arkivsak: 16/02093 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 20.03.2019 8/19 

Kommunestyret 03.04.2019 27/19 

 
 
 
Planutvalget har behandlet saken i møte 20.03.2019 sak 8/19 
 
Planutvalgets behandling 20.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 20.03.2019: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Gran kommunestyre forslag til reguleringsplan 
for Rognekollen økogrend, med plankart revidert 27.02.2019, reguleringsbestemmelser sist revidert 
01.03.2019 og planbeskrivelse revidert 27.02.2019. 
 
Klagefrist settes til tre uker etter kunngjøringsdato. 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Gran kommunestyre forslag til reguleringsplan 
for Rognekollen økogrend, med plankart revidert 27.02.2019, reguleringsbestemmelser sist revidert 
01.03.2019 og planbeskrivelse revidert 27.02.2019. 
 
Klagefrist settes til tre uker etter kunngjøringsdato. 
 
[Lagre]  
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28/19 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 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 21.03.2019 sak 10/19 
 
Formannskapets behandling 21.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
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. 
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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.  

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. 

 
 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Helge Tryggseth (MDG) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Eivind Brænden (H) 
Einar Ellefsrud (Uavh.) 
Lars Erik Flatø (Ap) 
 
Morten Hagen (GBL) la fram forslag til nytt punkt 2: 
Forslag KST-sak 28/19 fra Morten Hagen på vegne av GBL 
 
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. 
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Ber vi om punktvis votering, også for underpunktene i FSK innstilling 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) la fram følgende forslag til nye punkter: 
Ny 3.4 Mulig integrering av spesialisthelsetjeneste og psykiatri ivaretas i mulighetsstudie. 
Ny 3.5 Arbeidet med nytt barrierevaskeri videreføres i mulighetsstudie. Integrert løsning, ekstern 
løsning og leie utredes nærmere. 
 
Helge Tryggeseth (MDG) la fram følgende forslag: 
Lokaler for kommunalt fastlegekontor med sykehjemslegefunksjoner legges inn i rom- og 
funksjonsprogrammet for prosjekt 690.Kommunestyret forutsetter at ingen eksisterende 
fastlegehjemler skal inndraes ved opprettelse av Sagatangen Legekontor uten oppnådd enighet om 
dette mellom kommunen og fratredende lege.  Prosjektets totalramme tilføres 11,1 mill. kr til 
formålet. Finansieres med momskompensasjon og lån. Innarbeides i budsjett 2020-2023 
 
Randi Eek Thorsen (Ap) ba om gruppemøte. Det ble holdt pause med gruppemøte. 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) trakk sitt forslag til nytt punkt 3.5. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingens punkt 1 enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering over endringsforslaget fra Morten Hagen (GBL) til punkt 2, falt forslaget med 17 mot 10 
stemmer. 
Ved votering over endringsforslaget fra Helge Tryggeseth (MDG) til punkt 2, falt forslaget med 16 
mot 11 stemmer. 
Ved votering ble formannskapets innstilling punkt 2 vedtatt med 17 mot 10 stemmer. 
 
Ved votering ble innstillingens punk 3.1. enstemmig vedtatt. 
Ved votering ble innstillingens punkt 3.2 vedtatt med 14 mot 13 stemmer. 
Ved votering ble innstillingens punkt 3.3 vedtatt med 25 mot 2 stemmer. 
Ved votering ble forslaget fra Pål-Arne Oulie (Sp) til nytt punkt 3.4 vedtatt med 15 mot 12 stemmer. 
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 
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. 

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. 

3.4 Mulig integrering av spesialisthelsetjeneste og psykiatri ivaretas i mulighetsstudie. 

 
[Lagre]  
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29/19 Valg av ny leder og nytt medlem til klagenemnda 
 
Arkivsak: 16/02867 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Valgnemnda 21.03.2019 4/19 

Kommunestyret 03.04.2019 29/19 

 
 
 
Valgnemnda har behandlet saken i møte 21.03.2019 sak 4/19 
 
Valgnemndas behandling 21.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Varaordfører Kent Arntzen (Frp) 
Ordfører Willy Westhagen 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Anne Solstad (GBL) 
Eli Stigen 
 
Varaordfører Kent Arntzen la fram følgende forslag:  
Medlem og ny nestleder: Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
Ny leder: Therese Alm Ludvigsen (Ap) 
 
Votering 
Ved votering ble forslaget fra varaordfører Kent Arntzen (Frp) enstemmig vedtatt. 
 
Valgnemndas vedtak 21.03.2019: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem og ny leder av klagenemnda, for resten av 
perioden 2015 - 2019: 
 
Leder: Therese Alm Ludvigsen (Ap) 
Medlem: Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem og ny leder av klagenemnda, for resten av 
perioden 2015 - 2019: 



 24  

 
Leder: Therese Alm Ludvigsen (Ap) 
Medlem: Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

30/19 Valg av ny fast møtefullmektig til forliksrådet 
 
Arkivsak: 16/00025 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Valgnemnda 21.03.2019 3/19 

Kommunestyret 03.04.2019 30/19 

 
 
 
Valgnemnda har behandlet saken i møte 21.03.2019 sak 3/19 
 
Valgnemndas behandling 21.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Varaordfører Kent Arntzen (Frp) 
 
Varaordfører Kent Arntzen (Frp): Ole Sverre Skamsar (Frp). 
 
Votering 
Ved votering ble Ole Sverre Skamsar (Frp) enstemmig valgt. 
 
Valgnemndas vedtak 21.03.2019: 
Kommunestyret velger følgende til ny fast møtefullmektig til forliksrådet for Lunner og Gran 
kommuner, fra d.d. fram til 31.12.2019: Ole Sverre Skamsar (Frp). 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 
Kommunestyret velger følgende til ny fast møtefullmektig til forliksrådet for Lunner og Gran 
kommuner, fra d.d. fram til 31.12.2019: Ole Sverre Skamsar (Frp). 
 
[Lagre]  
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31/19 Valg av nytt medlem til eldrerådet 
 
Arkivsak: 16/02867 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Valgnemnda 21.03.2019 5/19 

Kommunestyret 03.04.2019 31/19 

 
 
 
Valgnemnda har behandlet saken i møte 21.03.2019 sak 5/19 
 
Valgnemndas behandling 21.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Ordfører Willy Westhagen (GBL) 
Oskar Sunde (H) 
 
Oskar Sunde (H) foreslo: Kari Dæhlen (H). 
 
Votering 
Ved votering ble Kari Dæhlen (H) enstemmig valgt. 
 
Valgnemndas vedtak 21.03.2019: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til eldrerådet 2015 – 2019: 
Kari Dæhlen (H). 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til eldrerådet 2015 – 2019: 
Kari Dæhlen (H). 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

32/19 Valg av nytt medlem til formannskapet 
 
Arkivsak: 16/02867 
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Behandlet av Møtedato Saknr 

Valgnemnda 21.03.2019 1/19 

Kommunestyret 03.04.2019 32/19 

 
 
 
Valgnemnda har behandlet saken i møte 21.03.2019 sak 1/19 
 
Valgnemndas behandling 21.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Anne Solstad (GBL) 
Varaordfører Kent Arntzen (Frp) 
Eli Stigen 
Ordfører Willy Westhagen 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Leif Arne Vesteraas 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Helge Tryggeseth (MDG) 
 
Varaordfører Kent Arntzen (Frp) foreslo: Hilde Kristin Smerud (Frp) 
 
Det ble avtalt i møtet at dersom Hilde Kristin Smerud (GBL) ble valgt, skulle sak om valg av nytt 
medlem til kontrollutvalget legges fram til behandling til kommunestyremøtet 03.04.2019. 
 
Votering 
Ved votering ble Hilde Kristin Smerud (Frp) enstemmig valgt. 
 
Valgnemndas vedtak 21.03.2019: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til formannskapet for resten av valgperioden 2015 
– 2019: Hilde Kristin Smerud (Frp). 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig valgt. 
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til formannskapet for resten av valgperioden 2015 
– 2019: Hilde Kristin Smerud (Frp). 
 
[Lagre]  
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33/19 Valg av ny varaordfører 
 
Arkivsak: 16/02867 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Valgnemnda 21.03.2019 2/19 

Kommunestyret 03.04.2019 33/19 

 
 
 
Valgnemnda har behandlet saken i møte 21.03.2019 sak 2/19 
 
Valgnemndas behandling 21.03.2019: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Varaordfører Kent Arntzen (Frp) 
 
Varaordfører Kent Arntzen (Frp) foreslo: Hilde Kristin Smerud (Frp) 
 
Votering 
Ved votering ble Hilde Kristin Smerud (Frp) enstemmig valgt. 
 
Valgnemndas vedtak 21.03.2019: 
Kommunestyret velger følgende til varaordfører for resten av valgperioden 2015 – 2019: 
Hilde Kristin Smerud (Frp). 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 
Kommunestyret velger følgende til varaordfører for resten av valgperioden 2015 – 2019: 
Hilde Kristin Smerud (Frp). 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

34/19 Valg av nytt medlem til kontrollutvalget 2015 - 2019 
 
Arkivsak: 16/02867 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 03.04.2019 34/19 
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Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til kontrollutvalget for resten av valgperioden 
2015 – 2019: ... 
 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Anne Solstad (GBL) 
 
Anne Solstad (GBL) foreslo: Ole Sverre Skamsar 
 
Votering 
Ved votering ble Ole Sverre Skamsar enstemmig valgt. 
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til kontrollutvalget for resten av valgperioden 
2015 – 2019: Ole Sverre Skamsar 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

35/19 Valg av nytt medlem til styret i Gjøvikregionen Helse og Miljøtilsyn IKS 
(GHMT) 2015 - 2019 
 
Arkivsak: 16/02867 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 03.04.2019 35/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret velger følgende til nytt medlem til styret i Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS 
(GHMT) for resten av perioden 2015 – 2019: ... 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Anne Solstad (GBL): 
Rrustem Rexhaj (Ap) 
 
Anne Solstad (GBL) la fram følgende forslag på vegne av Sp, GBL, MDG, H, Einar Ellefsrud (Uavh) og 
Frp: 
         Fast representant i styret: Anne Marte Skari (rykker opp fra vara) 
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         Ny representant til vara: Helge Tryggeseth (ny) 
 
Rrustem Rexhaj (Ap) la fram følgende forslag: Inger Lise Stieng 
 
Votering 
Ved votering ble forslagene fra Anne Solstad (GBL) på vegne av Sp, GBL, MDG, H, Einar Ellefsrud 
(Uavh) og Frp og forslaget fra Rrustem Rexhaj (Ap) satt opp mot hverandre. Forslaget fra Anne 
Solstad (GBL) ble vedtatt med 20 mot 7 stemmer. 
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 
Kommunestyret velger følgende til nytt medlem til styret i Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS 
(GHMT) for resten av perioden 2015 – 2019:  
 
Fast representant i styret: Anne Marte Skari (rykker opp fra vara) 
Ny representant til vara: Helge Tryggeseth (ny) 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

36/19 Referatsaker til kommunestyremøtet 03.04.2019 
 
Arkivsak: 16/00035 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 03.04.2019 36/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret tar referatsakene til møtet 03.04.2019 til orientering. 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen vedtatatt med 26 mot 1 stemme.  
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 
Kommunestyret tar referatsakene til møtet 03.04.2019 til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

37/19 Sak utenom sakslista: Valg av varamedlemmer til Granavollen Politisk 
styringsgruppe 
 
Arkivsak: 19/00079 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 03.04.2019 37/19 
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Rådmannens innstilling: 
Sak utenom sakslista. 
 
Kommunestyrets behandling 03.04.2019: 
 
Til slutt i møtet ba ordfører Willy Westhagen om å få sette opp en sak utenom sakslista for å velge 
varamedlemmer til Granavollen Politisk styringsgruppe, på bakgrunn av henvendelse fra Kari-Anne 
Jønnes (H) som er medlem i styringsgruppa.  
 
Møtet godkjente at saken ble tatt opp som en sak utenom sakslista.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
 
Ordføreren Willy Westhagen la fram følgende forslag:  
Varamedlemmer til Granavollen Politisk styringsgruppe tilsvarer planutvalgets varamedlemmer.  
 
Votering 
Ved votering ble forslaget fra ordfører Willy Westhagen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 03.04.2019: 
Varamedlemmer til Granavollen Politisk styringsgruppe tilsvarer planutvalgets varamedlemmer. 
 
[Lagre]  
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