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MØTEPROTOKOLL  
 

Kommunestyret 
 
Dato: 14.06.2018 kl 0900 - 1645 
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen 
Arkivsak: 17/02396 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Terje Asprusten (Ap), Ole Jakob Rognstad (Ap) 
 
Inger Lise Gjerdrum (Ap) møtte kl 1300 under sak 49/18 
Ole Haugom (GBL) møtte kl 1315, etter behandling av sak 49/18 

  
Forfall:  Vemund Viken (Ap) 

 
Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) kom kl 0915 
Anne Solstad (GBL) fikk permisjon og forlot møtet kl 1315, etter behandling 
av sak 49/18 
 

Ikke møtt: Kine Nan Lium (Ap) 
Paul Andre Lindseth (Ap) 

  
Det var 26 representanter til stede i møtet da sakslista ble tatt opp til 
behandling.  
Fra kl 1300, før votering i sak 49/18, var det 27 representanter til stede. 
 

Fra 
administrasjonen: 

Rådmann Lars Ole Saugnes, kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen, 
kommunalsjef familie og velferd Janicke Brechan, kommunalsjef barnehage 
og skole Mona Mikalsen, kommunalsjef helse og omsorg Mette Mosby, 
kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas, enhetsleder skole Hilde 
Laderud, spesialrådgiver Øyvind A Sørlie, informasjonssjef Kirsten Jåvold 
Hagen, fagansvarlig økonomi Marianne Olsson, kultursjef Camilla Jarlsby, 
enhetsleder eiendom Gard Olsen, prosjektsjef Gaute Øvrebotten, rådgiver Eli 
Stigen 

  
Protokollfører: Rådgiver Eli Stigen 
  
 
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 17.06.2018. 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 24.05.2018 

44/18 17/02190-1 Endring av skolestruktur og skolekretsgrenser i forbindelse med budsjett 
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og økonomiplan 2018-2021 

45/18 16/00035-43 Referatsaker til kommunestyremøtet 14.06.2018 

46/18 18/00746-9 Resultatrapportering 1. tertial 2018. 

47/18 17/02088-10 Universell utforming ved Gran kommunes formålsbygg 

48/18 15/00612-1 Gran rådhus - Lukking av avvik og etablering av Familiens hus 

49/18 17/01135-29 Reguleringsplan for Sagatangen - sluttbehandling 

50/18 16/00700-32 Lokalisering av Lunner og Gran legevakt 

51/18 17/00432-7 
Endring av navn- Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

52/18 18/01113-1 Gran kommunes Frivillighetspolitikk 

53/18 17/02453-38 
Interpellasjon fra Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) om biodrivstoff 
med palmeolje 

54/18 17/02453-68 Interpellasjon fra Anne Solstad (GBL) om felles brukerråd 

55/18 18/00290-10 90/1 og 86/3 i Gran - Deling av driftsenhet 

56/18 17/02453-72 
Interpellasjon fra Roger Nyhus (GBL) og Rune Meier (H) om opprettelse 
av politisk styringsgruppe 

57/18 17/02453-73 
Interpellasjon fra Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) om oppstart av 
arbeid med ny kommunal planstrategi 

   

 
 
 
Godkjenning av møteinnkalling 
Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
 
Godkjenning av saksliste 
Sakslista til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
 
Godkjenning av møtebok 
Protokollen fra møtet 24.05.2018 ble enstemmig godkjent. 
 
 
Tema/orienteringer 

 Utdeling av byggeskikkprisen v/ ordfører Willy Westhagen og utvalget for byggeskikkpris 

 Del kulturelle skolesekken v/ kultursjef Camilla Jarlsby 

 Prosjekt nytt sykehjem v/ prosjektsjef Gaute Øvrebotten 
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Ordfører Willy Westhagen orienterte om at sak i tilknytning til prosjekt nytt sykehjem er planlagt 
behandlet i kommunetyremøtet 30.08.2018, og foreslo å avholde møtet i formannskapet samme 
dag kl 1500. (Det vil si at temamøtet 30.08.2018 blir et vedtaksmøte.) Pål-Arne Oulie (Sp) foreslo 
å holde formannskapsmøtet to dager før, det vil si 28.08.2018. Ordføreren besluttet å vente med 
å bestemme tidspunktet for møtet i formannskapet. 

 
 
Skriftlige spørsmål der svar var sendt ut på forhånd 

 Spørsmål om deponering av snø i Skjervavegen, fra Rrustem Rexhaj (Ap) 
 
Ordfører Willy Westhagen tillot at Helge Haukeli (Ap) stilte oppfølgingsspørsmål om deponeringen av 
snø i Skjervavegen. Ordfører Willy Westhagen besvarte spørsmålet. 
 
 
Skriftlige spørsmål til møtet 24.05.2018, som ble utsatt til møtet 14.06.2018 
 
Før behandling av sakslista: 

 Spørsmål om spesialundervisningen, fra Inger Lise Stieng (Ap) 

 Spørsmål om elevundersøkelsen, fra Inger Lise Stieng (Ap) 

 Spørsmål om læringsmiljøet i barneskolene, fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
 

Etter behandling av sakslista: 

 Spørsmål om nye personvernregler, fra Vegard Øfstaas (H) 

 Spørsmål om mikroplast, fra Inger Lise Stieng (Ap) 

 Spørsmål om årsmeldingens omtale av kulturskolen, fra Inger Lise Stieng (Ap) 

 Spørsmål om lønnsnivå, fra Vemund Viken (Ap) 
 
Inger Lise Stieng (Ap) stilte oppfølgingsspørsmål om tallene fra nasjonale prøver i grunnskolen som 
ikke er tilgjengelige. Kommunalsjef barnehage og skole Mona Mikalsen ga et foreløpig svar. Mer 
utfyllende svar vil bli gitt i senere møte. 
 
Inger Lise Stieng (Ap) stilte oppfølgingsspørsmål til tallene i årsmeldingen om kulturskolen. Rådmann 
Lars Ole Saugnes besvarte spørsmålet. 
 
Inger Lise Stieng (Ap) stilte oppfølgingsspørsmål om gummigranulater. Rådmann Lars Ole Saugnes 
besvarte spørsmålet. 
 
Rune Meier (H) stilte oppfølgingsspørsmål, som gruppeleder, siden Vegard Øfstaas (H) ikke var til 
stede, om kommunen er forberedt på henvendelser nå som nye personvernregler har trådt i kraft, 
med utgangspunkt i EUs forordning GDPR (General Data Protection Regulation).  Kommunalsjef stab 
og støtte Morten Gausen og rådmann Lars Ole Saugnes besvarte spørsmålet.  
 
 
Muntlige spørsmål 

 Pål-Arne Oulie (Sp) stilte spørsmål om framdriftsplanen for prosjektet for økt digital kompetanse. 
Ordfører Willy Westhagen besvarte spørsmålet.  

 Pål-Arne Oulie (Sp) stilte spørsmål om utredning av videre konsekvenser av ny regiontilknytning, 
blant annet for de interkommunale samarbeidene. Rådmann Lars Ole Saugnes besvarte 
spørsmålet. 
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 Inger Lise Stieng (Ap) stilte spørsmål om sikkerhet rundt fraflyttede hus, - status og 
påvirkningsmuligheter. Ordfører Willy Westhagen svarte at han vil undersøke dette.  

 Randi Eek Thorsen (Ap) stilte spørsmål om øvingslokalene til Brandbu skolekorps. Ordfører Willy 
Westhagen besvarte spørsmålet.  

 Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) stilte spørsmål om konsekvenser av omstillingsprosessen og 
arbeidet i kulturskolen. Rådmann Lars Ole Saugnes besvarte spørsmålet. 

 Anne-Kristin Hellmark Swärd (GBL) stilte spørsmål om muligheter for å støtte enslige foreldre 
som behøver hjelp, som forebyggende tiltak. Rådmann Lars Ole Saugnes besvarte spørsmålet. 

 
 
 
 
 
. 
 
:. 
[Lagre]  
 
. 
[Lagre]  
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44/18 Endring av skolestruktur og skolekretsgrenser i forbindelse med 
budsjett og økonomiplan 2018-2021 
 
Arkivsak: 17/02190 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 23.11.2017 37/17 

Kommunestyret 14.12.2017 96/17 

Kommunestyret 14.06.2018 44/18 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 23.11.2017 sak 37/17 
 
Formannskapets behandling 23.11.2017: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Rune Meier (H) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Morten Hagen (Gbl) 
Varaordfører Gunnar Schulz (Frp) 
Inger Lise Stieng (Ap) 
Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) 
Lars Erik Flatø (Ap) 
 
Morten Hagen (Gbl) la fram følgende forslag: Kommunestyret ønsker ikke å vurdere endringer i 
skolestruktur og skolegrenser.  
 
Rune Meier (H) la fram følgende tilleggsforslag i punkt 2: 
2. Kommunestyret vurderer å legge ned Sanne skole og overføre alle elevene til Grymyr skole. Eller 
vice versa.  
 
Lars Erik Flatø (Ap) ba om gruppemøte. Det ble holdt pause og gruppemøte.  
 
Morten Hagen (Gbl) trakk sitt opprinnelige forslag til vedtak og la fram følgende forslag på vegne av 
MDG, Frp og Gbl: Kommunestyret ønsker ikke å vurdere endringer i skolestruktur og 
skolekretsgrenser. Forslaget sendes ikke på høring. 
 
Votering 
Ved votering over forslaget fra Rune Meier (H) falt forslaget med 7 mot 2 stemmer. 
  
Deretter ble endringsforslaget fra Morten Hagen (Gbl) satt opp mot innstillingen. Endringsforslaget 
fra Morten (Gbl), på vegne av MDF, Frp og Gbl, ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer  
 
Formannskapets vedtak 23.11.2017: 
Kommunestyret ønsker ikke å vurdere endringer i skolestruktur og skolekretsgrenser. Forslaget 
sendes ikke på høring. 
 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 14.12.2017 sak 96/17 
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Kommunestyrets behandling 14.12.2017: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Rune Meier (H) 
 
Rune Meier (H) la frem følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til ny behandling våren 2018.   
 
Disse hadde ordet i utsettelsessaken: 
Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Inger Lise Stieng (Ap) 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) ba om gruppemøte. Det ble holdt en kort pause med gruppemøter. 
 
Ved votering over utsettelsesforslaget fra Rune Meier (H), ble forslaget vedtatt med 16 mot 11 
stemmer.  
 
Kommunestyrets vedtak 14.12.2017: 
Saken utsettes til ny behandling våren 2018.   
 
 
 
Kommunestyrets behandling 14.06.2018: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Rune Meier (H) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
Mona Mikalsen  
Varaordfører Kent Arntzen (Frp) 
Terje Aschim (GBL) 
Inger Lise Stieng (Ap) 
Helge Haukeli (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
Wenche Strand (Ap) 
Reidun Helmen (GBL) 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Einar Ellefsrud (Uavh.) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 14.06.2018: 
Kommunestyret ønsker ikke å vurdere endringer i skolestruktur og skolekretsgrenser. Forslaget 
sendes ikke på høring. 
 
[Lagre]  
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45/18 Referatsaker til kommunestyremøtet 14.06.2018 
 
Arkivsak: 16/00035 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 14.06.2018 45/18 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret tar referatsakene til møtet 14.06.2018 til orientering. 
 
Kommunestyrets behandling 14.06.2018: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 14.06.2018: 
Kommunestyret tar referatsakene til møtet 14.06.2018 til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

46/18 Resultatrapportering 1. tertial 2018. 
 
Arkivsak: 18/00746 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 31.05.2018 16/18 

Kommunestyret 14.06.2018 46/18 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 31.05.2018 sak 16/18 
 
Formannskapets behandling 31.05.2018: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Morten Gausen 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Morten Hagen (GBL) 
Ordfører Willy Westhagen 
Rune Meier (H) 
 
Morten Hagen (GBL) la fram forslag til nytt punkt 4:  
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Forslag til tilleggspunkt (nytt punkt 4, dagens punkt 4 blir punkt 5) fra Morten Hagen på vegne av FrP, 
MDG, H og GBL: 

  
4. Bevilgningen til Stiftelsen Gran Frivilligsentral økes med kr. 22.000,- for inneværende budsjettår 
og finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 
  
Bakgrunn for saken: 
Stortinget vedtok 18.12.2017 å bevilge kr. 11.000,- ekstra per frivilligsentral. Stiftelsen Gran 
Frivilligsentral har for inneværende år to sentraler berettiget til statstilskudd. 
Gran kommunestyre har i flere år vedtatt at de statlige bevilgningene i sin helhet skal videreføres i 
sentralene. 
Vedtaket i Stortinget kom for sent til at vi fikk inn dette i budsjettbehandlingen før jul. 
 
Rune Meier (H) stilte spørsmål ved egen habilitet i saken fordi han er samboer med felles barn med 
daglig leder i Gran frivilligsentral.  
 
Disse hadde ordet i habilitetssaken: 
ordfører Willy Westhagen 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Eli Stigen 
 
Ved votering ble Rune Meier (H) enstemmig erklært habil i saken. 
 
Votering 
Ved votering over forslaget fra Morten Hagen (GBL), på vegne av Frp, MDG, H og GBL, til nytt punkt 
4, ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Innstillingen med det vedtatte tillegget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 31.05.2018: 
Kommunestyret vedtar følgende: 

1. Tertialrapport for 1. tertial tas til orientering. 
2. Finansforvaltningsrapport for 1. tertial tas til orientering. 
3. Budsjettet justeres slik: 

o Familie og velferd styrkes med 7 mill kr  

o Helse og omsorg styrkes med 1 mill kr  

o Kultur og samfunn styrkes med 1 mill kr 

o Renteutgifter reduseres med 1 mill kr 

o Pensjonsutgifter reduseres med 1 mill kr 

o Avsetning til disposisjonsfond reduseres med 7 mill kr 

4. Bevilgningen til Stiftelsen Gran Frivilligsentral økes med kr. 22.000,- for inneværende 
budsjettår og finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 
Bakgrunn for saken: 
Stortinget vedtok 18.12.2017 å bevilge kr. 11.000,- ekstra per frivilligsentral. Stiftelsen Gran 
Frivilligsentral har for inneværende år to sentraler berettiget til statstilskudd. 
Gran kommunestyre har i flere år vedtatt at de statlige bevilgningene i sin helhet skal 
videreføres i sentralene. 
Vedtaket i Stortinget kom for sent til at vi fikk inn dette i budsjettbehandlingen før jul. 
 

5. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide budsjettjusteringene i detaljbudsjettene for 2018. 
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Kommunestyrets behandling 14.06.2018: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 14.06.2018: 
Kommunestyret vedtar følgende: 

1. Tertialrapport for 1. tertial tas til orientering. 
2. Finansforvaltningsrapport for 1. tertial tas til orientering. 
3. Budsjettet justeres slik: 

o Familie og velferd styrkes med 7 mill kr  

o Helse og omsorg styrkes med 1 mill kr  

o Kultur og samfunn styrkes med 1 mill kr 

o Renteutgifter reduseres med 1 mill kr 

o Pensjonsutgifter reduseres med 1 mill kr 

o Avsetning til disposisjonsfond reduseres med 7 mill kr 

4. Bevilgningen til Stiftelsen Gran Frivilligsentral økes med kr. 22.000,- for inneværende 
budsjettår og finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 
Bakgrunn for saken: 
Stortinget vedtok 18.12.2017 å bevilge kr. 11.000,- ekstra per frivilligsentral. Stiftelsen Gran 
Frivilligsentral har for inneværende år to sentraler berettiget til statstilskudd. 
Gran kommunestyre har i flere år vedtatt at de statlige bevilgningene i sin helhet skal 
videreføres i sentralene. 
Vedtaket i Stortinget kom for sent til at vi fikk inn dette i budsjettbehandlingen før jul. 
 

5. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide budsjettjusteringene i detaljbudsjettene for 2018. 

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

47/18 Universell utforming ved Gran kommunes formålsbygg 
 
Arkivsak: 17/02088 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 30.05.2018 26/18 

Formannskapet 31.05.2018 13/18 

Kommunestyret 14.06.2018 47/18 

 
 
Planutvalget har behandlet saken i møte 30.05.2018 sak 26/18 
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Planutvalgets behandling 30.05.2018: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Wenche Strand (Ap)  
Kari Anne Jønnes (H)  
Helge Tryggeseth (MDG)  
 
Wenche Strand (Ap) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3:  
I planen bes gruppa vurdere og prioritere formålsbyggene med utgangspunkt i samfunnsdelen. 
 
Votering 
Forslaget fra Wenche Strand (Ap) ble enstemmig vedtatt 
Ved votering ble innstillingen med tilleggsforslaget fra Wenche Strand (Ap) enstemmig vedtatt 
 
Planutvalgets vedtak 30.05.2018: 

1. Kommunestyret tar til etterretning status på universell utforming ved kommunens 
formålsbygg og vurderer behovet for påkostninger i budsjettarbeidet for Budsjett og 
økonomiplan 2019-2022. 

2. Kommunestyret vedtar at nedsatt Ressursgruppe for universell utforming utformer en plan 
for universell utforming med virkning fra 2019 til 2028. 

3. I planen bes gruppa vurdere og prioritere formålsbyggene med utgangspunkt i 
samfunnsdelen. 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 31.05.2018 sak 13/18 
 
Formannskapets behandling 31.05.2018: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Morten Hagen (GBL) 
Rune Meier (H) 
Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) 
Gard Olsen 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Randi Eek Thorsen (Ap) la fram tilleggforslag, tilsvarende forslaget som ble vedtatt i planutvalgets 
møte 30.05.2018, til nytt punkt 3:  
1. I planen bes gruppa vurdere og prioritere formålsbyggene med utgangspunkt i samfunnsdelen. 
 
Randi Eek Thorsen (Ap) trakk sitt forslag. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 31.05.2018: 
1. Kommunestyret tar til etterretning status på universell utforming ved kommunens formålsbygg 

og vurderer behovet for påkostninger i budsjettarbeidet for Budsjett og økonomiplan 2019-2022. 
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2. Kommunestyret vedtar at nedsatt Ressursgruppe for universell utforming utformer en plan for 
universell utforming med virkning fra 2019 til 2028. 

 
 
 
Kommunestyrets behandling 14.06.2018: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Wenche Strand (Ap) 
Rune Meier (H) 
Helge Haukeli (Ap) 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
Leif Arne Vesteraas 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) 
 
Wenche Strand (Ap) la fram følgende forslag på vegne av Ap:  
Nytt pkt. 3 
Gruppa skal både vurdere og prioritere formålsbyggene med utgangspunkt i kommuneplanens 
samfunnsdel. 
 
Lars Erik Flatø (Ap) la fram følgende forslag på vegne av Ap. 
Forslag til nytt pkt 3 i sak 47/18: «Kommuneplanens samfunnsdel legges til grunn for prioritering av 
tiltak i formålsbygg» 
 
Wenche Strand (Ap) trakk sitt forslag. 
 
Votering 
Ved votering ble tilleggsforslaget fra Lars Erik Flatø (Ap) enstemmig vedtatt.  
 
Det ble ikke votert over innstillingen fra planutvalget. 
 
Formannskapets innstillig, med det vedtatte tillegget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 14.06.2018: 
1. Kommunestyret tar til etterretning status på universell utforming ved kommunens formålsbygg 

og vurderer behovet for påkostninger i budsjettarbeidet for Budsjett og økonomiplan 2019-2022. 
2. Kommunestyret vedtar at nedsatt Ressursgruppe for universell utforming utformer en plan for 

universell utforming med virkning fra 2019 til 2028. 
3. Kommuneplanens samfunnsdel legges til grunn for prioritering av tiltak i formålsbygg. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

48/18 Gran rådhus - Lukking av avvik og etablering av Familiens hus 
 
 
 
Arkivsak: 15/00612 
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Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 31.05.2018 15/18 

Kommunestyret 14.06.2018 48/18 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 31.05.2018 sak 15/18 
 
Formannskapets behandling 31.05.2018: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Rune Meier (H) 
Gard Olsen 
Morten Hagen (GBL) 
 
Ordfører Willy Westhagen la fram følgende tilleggsforslag:  
Kulepunkt 2 i rådmannens innstilling: 
Tiltakene finansieres med 1 mill. kr fra disposisjonsfondet, 0,5 mill. kr fra driftsbudsjettet til 
eiendomsavdelingen og 1 mill. kr i låneopptak. 
Tillegg: 

A. Kultur og samfunn – eiendom tilføres 1 mill kr fra disposisjonsfondet slik: 

1230 4400 1300 418 1 000 000 
1940 8300 8801 1 000 000 (Disposisjonsfond 2569905) 

B. Kultur og samfunn – eiendom; 500 000 dekkes av ordinært driftsbudsjett til lukking av avvik 

og etablering av Familiens Hus. Utgiftene føres på prosjekt 418. 

C. Investeringsbudsjettet justeres slik:   3230 4400 1300 738  1 000 000 

3910 8300 8701 900 1 000 000 
 det vil si at  låneopptak for 2018 økes med 1 mill kr. 
 
Votering 
Innstillingen med tillegget enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 31.05.2018: 

1. Kommunestyret ber rådmannen iverksette nødvendige tiltak for å sikre tilfredsstillende 
lokaler til barnevern og psykisk helse, etablering av familiens hus og tilrettelegge for 
adgangskontroll. 

 
2. Tiltakene finansieres med 1 mill. kr fra disposisjonsfondet, 0,5 mill. kr fra driftsbudsjettet til 

eiendomsavdelingen og 1 mill. kr i låneopptak. 
 

A. Kultur og samfunn – eiendom tilføres 1 mill kr fra disposisjonsfondet slik: 

1230 4400 1300 418 1 000 000 
1940 8300 8801 1 000 000 (Disposisjonsfond 2569905) 

B. Kultur og samfunn – eiendom; 500 000 dekkes av ordinært driftsbudsjett til lukking 

av avvik og etablering av Familiens Hus. Utgiftene føres på prosjekt 418. 

C. Investeringsbudsjettet justeres slik:   3230 4400 1300 738  1 000 000 

3910 8300 8701 900 1 000 000 
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 det vil si at  låneopptak for 2018 økes med 1 mill kr. 
 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 14.06.2018: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 14.06.2018: 

1. Kommunestyret ber rådmannen iverksette nødvendige tiltak for å sikre tilfredsstillende 
lokaler til barnevern og psykisk helse, etablering av familiens hus og tilrettelegge for 
adgangskontroll. 

 
2. Tiltakene finansieres med 1 mill. kr fra disposisjonsfondet, 0,5 mill. kr fra driftsbudsjettet til 

eiendomsavdelingen og 1 mill. kr i låneopptak. 
 

A. Kultur og samfunn – eiendom tilføres 1 mill kr fra disposisjonsfondet slik: 

1230 4400 1300 418 1 000 000 
1940 8300 8801 1 000 000 (Disposisjonsfond 2569905) 

B. Kultur og samfunn – eiendom; 500 000 dekkes av ordinært driftsbudsjett til lukking 

av avvik og etablering av Familiens Hus. Utgiftene føres på prosjekt 418. 

C. Investeringsbudsjettet justeres slik:   3230 4400 1300 738  1 000 000 

3910 8300 8701 900 1 000 000 
 det vil si at  låneopptak for 2018 økes med 1 mill kr. 

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

49/18 Reguleringsplan for Sagatangen - sluttbehandling 
 
Arkivsak: 17/01135 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 02.05.2018 25/18 

Kommunestyret 24.05.2018 27/18 

Kommunestyret 14.06.2018 49/18 

 
 
Planutvalget har behandlet saken i møte 02.05.2018 sak 25/18 
 
Planutvalgets behandling 02.05.2018: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Pål Tingelstad (Ap)  
Kommunalsjef Leif Arne Vesteraas 
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Øyvind Sørlie 
Helge Tryggeseth (MGD) 
Helge Haukeli (Ap)  
Utvalgsleder Roger Nyhus (GBL)  
Kari-Anne Jønnes (H) 
 
Utvalgsleder Roger Nyhus (GBL) foreslo å opprettholde byggegrense på 10 meters byggegrense.   
 
Votering 
Forslaget fra utvalgsleder Roger Nyhus (GBL) falt med fem mot fire stemmer. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Planutvalgets vedtak 02.05.2018: 
 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Gran kommunestyre reguleringsplan for 
Sagatangen, med følgende endringer: 
 Byggegrensen langs fylkesveg 36 (Jarenstranda) fastsettes til 12,5 meter, slik Statens 

Vegvesen krever i sin høringsuttalelse 
 Fortauet langs østsiden av fylkesveg 36 fjernes på plankartet, og erstattes av «Annet vegareal 

– grøntareal». 
 Reguleringsbestemmelsenes § 6.2 endres slik NVE har stilt krav om i sin høringsuttalelse, for 

å dokumentere tilfredsstillende sikkerhet mot flom, sikre kjellere mot skader og sikre at 
vassdragskryssinger gjennomføres på en vassdragsteknisk tilfredsstillende måte. 

 Konklusjonene i støyutredningen, datert 6. mars 2018, tas inn i reguleringsbestemmelsenes  
§ 4.7 og i planbeskrivelsens pkt. 4.15. 

 Det tas inn tillegg i reguleringsbestemmelsene som sikrer rekkefølgekrav vedr. 
bussholdeplass, etablering av turvei langs adkomstvegen, at de gamle bygningene ute på 
tangen brukes til allmennyttige aktiviteter i tilknytning til grønnstrukturen og at endringer og 
skjøtsel av kantvegetasjon må gjøres i dialog med fylkesmannen. 

 

2. Klagefrist settes til 3 uker fra kunngjøringsdato. 
 
 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 24.05.2018 sak 27/18 
 
Kommunestyrets behandling 24.05.2018: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Roger Nyhus (GBL) 
Helge Haukeli (Ap) 
Pål Tingelstad (Sp) 
Leif Arne Vesteraas 
Anne Solstad (GBL) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Morten Hagen (GBL) 
Ordfører Willy Westhagen 
 
Roger Nyhus (GBL) la fram følgende endringsforslag: 
Byggegrense settes til 10 meter mot Fylkesveg 
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Ordfører Willy Westhagen la fram følgende utsettelsesforslag:  
Saken utsettes til kommunestyremøtet 14. juni. 
 
Disse hadde ordet i utsettelsessaken: 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Leif Arne Vesteraas 
Ordfører Willy Westhagen 
 
Votering over utsettelsesforslaget: 
Ved votering over utsettelsesforslaget fra ordfører Willy Westhagen, ble forslaget vedtatt med 18 
mot 9 stemmer. 
 
Kommunestyrets vedtak 24.05.2018: 
Saken utsettes til kommunestyremøtet 14. juni. 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 14.06.2018: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Morten Hagen (GBL) 
Rune Meier (H) 
Helge Haukeli (Ap) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Roger Nyhus (GBL) 
Leif Arne Vesteraas 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Ordfører Willy Westhagen foreslo en pause i behandling av saken kl 1130, for lunsj, utdeling av 
byggeskikkprisen og orienteringer. 
 
Roger Nyhus (GBL) la fram følgende forslag: 
Byggegrense settes til 10 meter mot Fylkesveg 
 
Ordfører Willy Westhagen foreslo gruppemøte, og det ble holdt en pause med gruppemøter. 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende forslag: 
Forslag til tilleggspunkt fra Morten Hagen på vegne av FrP, MDG og GBL: 
Kommunestyret er bekymret for parkeringsdekningen på Sagatangen og ber rådmannen utrede og 
kvalitetssikre parkeringsbehovet og komme tilbake til kommunestyret med en orientering om 
hvordan parkeringsbehovet skal løses. 
 
Votering 
Ved votering over forslaget fra Roger Nyhus (GBL), falt forslaget med 18 mot 9 stemmer. 
 
Ved votering over forslaget fra Morten Hagen (GBL) på vegne av Frp, MDG og GBL, falt forslaget med 
16 mot 11 stemmer. 
 
Ved votering ble innstillingen vedtatt med 17 mot 10 stemmer. 
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Kommunestyrets vedtak 14.06.2018: 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Gran kommunestyre reguleringsplan for 

Sagatangen, med følgende endringer: 
 Byggegrensen langs fylkesveg 36 (Jarenstranda) fastsettes til 12,5 meter, slik Statens 

Vegvesen krever i sin høringsuttalelse 
 Fortauet langs østsiden av fylkesveg 36 fjernes på plankartet, og erstattes av «Annet vegareal 

– grøntareal». 
 Reguleringsbestemmelsenes § 6.2 endres slik NVE har stilt krav om i sin høringsuttalelse, for 

å dokumentere tilfredsstillende sikkerhet mot flom, sikre kjellere mot skader og sikre at 
vassdragskryssinger gjennomføres på en vassdragsteknisk tilfredsstillende måte. 

 Konklusjonene i støyutredningen, datert 6. mars 2018, tas inn i reguleringsbestemmelsenes  
§ 4.7 og i planbeskrivelsens pkt. 4.15. 

 Det tas inn tillegg i reguleringsbestemmelsene som sikrer rekkefølgekrav vedr. 
bussholdeplass, etablering av turvei langs adkomstvegen, at de gamle bygningene ute på 
tangen brukes til allmennyttige aktiviteter i tilknytning til grønnstrukturen og at endringer og 
skjøtsel av kantvegetasjon må gjøres i dialog med fylkesmannen. 

 

2. Klagefrist settes til 3 uker fra kunngjøringsdato. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

50/18 Lokalisering av Lunner og Gran legevakt 
 
Arkivsak: 16/00700 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet  28.05.2018 3/18 

Råd for funksjonshemmede 28.05.2018 2/18 

Gran ungdomsråd   

Kommunestyret 14.06.2018 50/18 

 
 
Råd for funksjonshemmede har behandlet saken i møte 28.05.2018 sak 2/18 
 
Råd for funksjonshemmedes behandling 28.05.2018: 
Saken var ikke klar før på fredag, da var den godkjent av rådmannen. Videre saksgang er at saken 
behandles kommunestyret, og fulgte dermed ikke ordinær skrivefrist. 
Papirversjon ble delt ut i møtet. 
Bakgrunnen er sak i kommunestyret i juni 2017: Vurdering av flytting av Lunner og Gran legevakt fra 
Nødetatsbygget til Sagatangen. 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Enhetsleder Kjersti H. Tysland orienterte om saken. 
Hanne Magnussen, Aksel Grinaker,  
 
Votering 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
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Råd for funksjonshemmedes vedtak 28.05.2018: 

1. Rådmannen anbefaler ikke flytting av Lunner og Gran legevakt fra Nødetatsbygget til 
Sagatangen 

 
 
 
Kommunestyrets behandling 14.06.2018: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
 
Ordfører Willy Westhagen la fram følgende endringsforslag: Kommunestyret vedtar å ikke flytte 
Lunner og Gran legevakt fra Nødetatsbygget. 
 
Votering 
Ved votering ble endringsforslaget fra ordfører Willy Westhagen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 14.06.2018: 
Kommunestyret vedtar å ikke flytte Lunner og Gran legevakt fra Nødetatsbygget. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

51/18 Endring av navn- Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 
 
Arkivsak: 17/00432 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Råd for funksjonshemmede 28.05.2018 3/18 

Kommunestyret 14.06.2018 51/18 

 
 
Råd for funksjonshemmede har behandlet saken i møte 28.05.2018 sak 3/18 
 
Råd for funksjonshemmedes behandling 28.05.2018: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Hanne Magnussen 
 
Votering 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Råd for funksjonshemmedes vedtak 28.05.2018: 
Kommunestyret vedtar at Råd for funksjonshemmede endrer navn til Rådet for likestilling av 
mennesker med nedsatt funksjonsevne.  
Navneendringen oppdateres i reglementet i politikerhåndboka for Gran kommune.  
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Kommunestyrets behandling 14.06.2018: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Oskar Sunde (H) 
Anne Margrethe Knarud (Ap) 
Inger Lise Stieng (Ap) 
Ordfører Willy Westhagen 
Rune Meier (H) 
 
Rune Meier (H) la fram følgende forslag:  
Nytt navn: Rådet for likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 
Rune Meier (H) trakk forslaget. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 14.06.2018: 
Kommunestyret vedtar at Råd for funksjonshemmede endrer navn til Rådet for likestilling av 
mennesker med nedsatt funksjonsevne.  
Navneendringen oppdateres i reglementet i politikerhåndboka for Gran kommune.  
 
[Lagre]  
 
 
 
 

52/18 Gran kommunes Frivillighetspolitikk 
 
Arkivsak: 18/01113 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 14.06.2018 52/18 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret tar foreslått framdriftsplan for arbeidet med utforming av Gran kommunes 
Frivillighetspolitikk til orientering. 
 
Kommunestyrets behandling 14.06.2018: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 14.06.2018: 
Kommunestyret tar foreslått framdriftsplan for arbeidet med utforming av Gran kommunes 
Frivillighetspolitikk til orientering. 
 
[Lagre]  
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53/18 Interpellasjon fra Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) om biodrivstoff 
med palmeolje 
 
Arkivsak: 17/02453 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 24.05.2018 41/18 

Kommunestyret 14.06.2018 53/18 

 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 24.05.2018 sak 41/18 
 
Kommunestyrets behandling 24.05.2018: 
 
Randi Eek Thorsen (Ap) foreslo å utsette saken. 
 
Saken ble vedtatt utsatt med 26 mot 1 stemme. 
. 
 
 
Kommunestyrets behandling 14.06.2018: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen  
Wenche Strand (Ap) 
Terje Aschim (GBL) 
Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Ordfører Willy Westhagen la fram følgende forslag i sitt svar på interpellasjonen: 
Gran kommunestyre ber rådmannen sørge for at kommunale kjøretøy i størst 
mulig grad unngår å fylle drivstoff på pumpestasjoner som har innblandet såkalt 
biodrivstoff som er produsert med palmeolje eller restprodukter av 
palmeoljeproduksjon. 
Framtidige avtaleinngåelser ved kjøp av drivstoff skal Gran kommune forholde seg Stortinget 
vedtak av 2. juni 2017; 
 

"Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift til lov om offentlige anskaffelser stille 
krav om at det ikke skal benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter 
av palmeolje. Forskriftsendringen skal tre i kraft så snart som mulig" 
 

eller Stortingsvedtak som blir gjort etter denne dato. 
 
Votering 
Ved votering over forslaget fra ordfører Willy Westhagen, ble forslaget vedtatt med 24 mot 3 
stemmer. 
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Kommunestyrets vedtak 14.06.2018: 
Gran kommunestyre ber rådmannen sørge for at kommunale kjøretøy i størst 
mulig grad unngår å fylle drivstoff på pumpestasjoner som har innblandet såkalt 
biodrivstoff som er produsert med palmeolje eller restprodukter av 
palmeoljeproduksjon. 
 
Framtidige avtaleinngåelser ved kjøp av drivstoff skal Gran kommune forholde seg Stortinget 
vedtak av 2. juni 2017; 
 

"Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift til lov om offentlige anskaffelser stille 
krav om at det ikke skal benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter 
av palmeolje. Forskriftsendringen skal tre i kraft så snart som mulig" 
 

eller Stortingsvedtak som blir gjort etter denne dato. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

54/18 Interpellasjon fra Anne Solstad (GBL) om felles brukerråd 
 
Arkivsak: 17/02453 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 14.06.2018 54/18 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Ordførerens svar vil bli ettersendt. 
 
Kommunestyrets behandling 14.06.2018: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Morten Hagen (GBL) 
Rune Meier (H) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Pål Tingelstad (Sp) 
Einar Ellefsrud (Uavh.) 
Oskar Sunde (H) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
 
Ordfører Willy Westhagen la fram følgende forslag i sitt svar på interpellasjonen:  
Kommunestyret ber rådmannen om å utrede dette nærmere og komme tilbake med en sak til 
kommunestyret. 
 
Rune Meier (H) la fram følgende forslag:  
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1.       Interpellasjonen avvises 
2.       Rådmannen bes orientere kommunestyret om administrative ressurser til Ungdomsrådet.  
 
Rune Meier (H) endret sitt forslag til følgende:  
1.       Interpellasjonen avvises 
2.       Rådmannen bes orientere kommunestyret om administrative ressurser til rådene og hvordan 

disse benyttes.  
 
Votering 
Ved votering over Rune Meier (H)s forslag til punkt 1, ble forslaget vedtatt med 25 mot 2 stemmer. 
Ved votering over Rune Meier (H)s forslag til punkt 2, ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Det ble ikke votert over ordførerens forslag. 
 
Kommunestyrets vedtak 14.06.2018: 
1.       Interpellasjonen avvises. 
2.       Rådmannen bes orientere kommunestyret om administrative ressurser til rådene og hvordan 

disse benyttes.  
 
[Lagre]  
 
 
 
 

55/18 90/1 og 86/3 i Gran - Deling av driftsenhet 
 
Arkivsak: 18/00290 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 14.06.2018 55/18 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret opprettholder vedtak av 24.04.2018 i sak 18/00290-4, og avslår søknad om deling av 
driftsenheten 90/1 og 86/3.  
Det er klageadgang etter forvaltningslovens §28. Klagefristen er 3 uker etter mottak av dette 
vedtak. Klagen sendes Gran kommune. Ønskes mere opplysninger ang. klage, kan henvendelse 
rettes til undertegnede Landbrukskontoret for Hadeland. 
 
Kommunestyrets behandling 14.06.2018: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Wenche Strand (Ap) 
Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG)  
Einar Ellefsrud (Uavh.) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Reidun Helmen (Ap) 
Atle Liaklev (GBL) 
Rune Meier (H) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Pål Tingelstad (Sp) 
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Atle Liaklev (GBL) la fram følgende forslag:  
Forslag til vedtak. Foreslår alternativ 2 med tillegg.  
Tilegg. Vedtaket er endelig. 
 
Rune Meier (H) la fram følgende forslag:  

1.       Kommunestyret omgjør med hjemmel i forvaltningsloven § 35, 1. ledd, bokstav a 
administrasjonens vedtak i sak 18/00290-4, og godkjenner søknad om deling av driftsenheten 
90/1 og 86/3. De positive konsekvensene en deling med framlagte planer for etablering av ny 
driftsenhet på Pålsetra har for kulturlandskap og næringsutvikling, vektlegges tyngre enn de 
negative konsekvensene knyttet til hensynet til bruksstruktur, driftsmessige god løsning og 
vern av arealressursene i et langsiktig perspektiv. 

 
2.       Det er klageadgang etter forvaltningslovens §28. Klagefristen er 3 uker etter mottak av dette 

vedtak. Klagen sendes Gran kommune. Ønskes mere opplysninger ang. klage, kan 
henvendelse rettes til undertegnede Landbrukskontoret for Hadeland. 

 
Atle Liaklev (MDG) trakk sitt forslag. 
 
Randi Eek Thorsen (Ap) ba om et kort gruppemøte. Det ble holdt gruppemøter. 
 
Votering 
Ved votering ble forslaget fra Rune Meier (H) vedtatt med 21 mot 6 stemmer. 
 
Kommunestyrets vedtak 14.06.2018: 
1.       Kommunestyret omgjør med hjemmel i forvaltningsloven § 35, 1. ledd, bokstav a 

administrasjonens vedtak i sak 18/00290-4, og godkjenner søknad om deling av driftsenheten 
90/1 og 86/3. De positive konsekvensene en deling med framlagte planer for etablering av ny 
driftsenhet på Pålsetra har for kulturlandskap og næringsutvikling, vektlegges tyngre enn de 
negative konsekvensene knyttet til hensynet til bruksstruktur, driftsmessige god løsning og vern 
av arealressursene i et langsiktig perspektiv. 

 
2.       Det er klageadgang etter forvaltningslovens §28. Klagefristen er 3 uker etter mottak av dette 

vedtak. Klagen sendes Gran kommune. Ønskes mere opplysninger ang. klage, kan henvendelse 
rettes til undertegnede Landbrukskontoret for Hadeland. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

56/18 Interpellasjon fra Roger Nyhus (GBL) og Rune Meier (H) om opprettelse 
av politisk styringsgruppe 
 
Arkivsak: 17/02453 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 14.06.2018 56/18 

 
 

Ordførerens innstilling: 
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Ordførerens svar vil bli ettersendt. 
 
Kommunestyrets behandling 14.06.2018: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Roger Nyhus (GBL) 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
 
Roger Nyhus (GBL) la fram følgende forslag: 
Forslag på tre representanter til Styringsgruppe Granavollen: 
- Pål Tingelstad 
- Karianne Jønnes 
- Atle Liaklev 
 
Utgiftene til politisk deltagelse belastes konto 6100 -Politisk utvalg. 
 
Roger Nyhus (GBL) la fram følgende forslag: 
Ønsker å utvide styringsgruppe Granavollen med en representant, Wenche Strand. 
 
Anne Margrethe Knarud (Sp) la fram følgende forslag: 
Sak 56/18 
Gran kommune starter straks opp arbeidet med områdeplan for Granavollen, med hensikt å få en 
helhetlig plan for området. 
Det opprettes en politisk styringsgruppe på fem representanter. Tidligere utredninger og helhetlige 
planer gjennomgås og benyttes som grunnlagsdokumenter i arbeidet. Styringsgruppen knytter til seg 
brukere og beboere i området som rådgivere etter behov. 
De valgte representanter avlønnes med lav sats. 
 
Anne Margrethe Knarud (Sp) la fram følgende forslag: 
Medlemmer til politisk styringsgruppe 
Pål Tingelstad, Gran SP 
Einar Ellefsrud, uavhengig 
 
Roger Nyhus (GBL) la fram følgende samordnede forslag, som erstatning for hans opprinnelige 
forslag til representanter i styringsgruppa: 
Forslag på fem representanter til Styringsgruppe Granavollen: 
- Pål Tingelstad 
- Karianne Jønnes 
- Atle Liaklev 
- Wenche Strand 
- Einar Ellefsrud 
 
Anne Margrethe Knarud (Sp) trakk sitt forslag. 
 
Votering 
Ved votering over forslaget fra Roger Nyhus (GBL) til representanter i styringsgruppa samt forslaget 
til kontering av utgiftene til politisk deltakelse, ble forslagene enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering ble forslaget i interpellasjonen (korrigert versjon), med vedtatte endringer og tillegg, 
enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 14.06.2018: 
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Gran kommune starter straks opp arbeidet med områdeplan for Granavollen, med hensikt å få en 
helhetlig plan for området.  

Det opprettes en politisk styringsgruppe på fem representanter. Styringsgruppen knytter til seg 
interessenter og beboere i området som rådgivere etter behov.  
 
Kommunestyret velger følgende medlemmer til den politiske styringsgruppa: 
- Pål Tingelstad 
- Kari-Anne Jønnes 
- Atle Liaklev 
- Wenche Strand 
- Einar Ellefsrud 
 
De valgte representanter avlønnes med lav sats. 

Utgiftene til politisk deltagelse belastes konto 6100 -Politisk utvalg. 
 

[Lagre]  
 
 
 
 

57/18 Interpellasjon fra Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) om oppstart av 
arbeid med ny kommunal planstrategi 
 
Arkivsak: 17/02453 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 14.06.2018 57/18 

 
 

Ordførerens innstilling: 
 
Ordførerens svar vil bli ettersendt. 
 
Kommunestyrets behandling 14.06.2018: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Rune Meier (H) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Ordfører Willy Westhagen la fram følgende forslag i sitt svar på interpellasjonen: 
Gran kommunestyre ber rådmann starte opp arbeidet med grunnlaget for ny kommunal planstrategi. 
Det skal fremmes sak om dette til politisk behandling og drøfting i kommunestyremøte 18. oktober 
som da vil danne grunnlag for Rådmannens videre arbeid med ny strategi. 
 
Lars Erik Flatø (Ap) la fram følgende forslag: 
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Saken avvises. 
 
 
Votering 
Ved votering over forslaget fra Lars Erik Flatø (Ap), falt forslaget med 15 mot 12 stemmer. 
 
Ved votering ble forslaget fra ordfører Willy Westhagen, vedtatt med 15 mot 12 stemmer. 
 
Kommunestyrets vedtak 14.06.2018: 
Gran kommunestyre ber rådmann starte opp arbeidet med grunnlaget for ny kommunal planstrategi. 
Det skal fremmes sak om dette til politisk behandling og drøfting i kommunestyremøte 18. oktober 
som da vil danne grunnlag for Rådmannens videre arbeid med ny strategi. 
 
[Lagre]  
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