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MØTEPROTOKOLL Korrigert ved godkjenning i kommunestyremøtet 18.09.2019, sak 59/19 

Kommunestyret 
 
Dato: 20.06.2019 09:00 
Kl: 0900-1639 
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen 
Arkivsak: 19/00023 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
medlemmer: 

Willy Westhagen (GBL)  
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) møtte og deltok fra kl 0917, under 
orienteringssekvensen. 
Morten Hagen (GBL) 
Roger Nyhus (GBL)  
Pål Arne Sangnæs (GBL) 
Anne Solstad (GBL) møtte og deltok fra kl 0934, under godkjenning av 
sakslista. Deltok fram til kl 1550, da hun fikk permisjon og forlot møtet, 
under behandlingen av sak 74/19. 
Terje Aschim (GBL)  
Reidun Marie Helmen (GBL) 
Alte Liaklev (GBL) 
Randi Eek Thorsen (Ap)  
Lars Erik Flatø (Ap)  
Kine Nan Lium (Ap)  
Inger Lise Stieng (Ap) møtte og deltok fra kl 1115, under behandlingen av 
sak 59/19, etter gruppemøtet. 
Wenche Strand (Ap)  
Rrustem Rexhaj (Ap) 
Vemund Viken (Ap) 
Helge Haukeli (Ap) møtte kl 1145 og deltok i møtet fra kl 1230, under 
behandlingen av sak 63/19, etter andre gruppemøte. 
Oskar Sunde (H)  
Pål-Arne Oulie (Sp)  
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
Einar Ellefsrud (Uavh.) 
Hilde Kristin Smerud (Frp)  
Helge Tryggeseth (MDG) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Anne Marte Skari (Sp) 
Terje Asprusten (Ap) 
Vegard Øfstaas (H) 
Gunn Elisabeth Thoresen (Ap) møtte og deltok fra kl 0917, under 
orienteringssekvensen. Fratrådte kl 1230, under behandlingen av sak 63/19.  
Deltok også i sak 65/19.  
Per Hoff (GBL) møtte og deltok fra kl 1349, under behandlingen av sak 
65/19, fra etter gruppemøtet. (Deltok kun i sak 65/19.) 
Ingen vara møtte for Eivind Brænden (H) 

  
Forfall:  Pål Tingelstad (Sp), permisjon fram til 01.08.2019 
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Kari Dæhlen (H) 
Paul Andre Lindseth (Uavh.) 
Eivind Brænden (H) 

  
Fra administrasjonen: Fungerende rådmann Leif Arne Vesteraas, kommunalsjef familie og velferd 

Janicke Brechan, kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen, 
kommunalsjef helse og omsorg Mette Mosby, kommunalsjef barnehage og 
skole Mona Mikalsen, kommunikasjonssjef Kirsten Jåvold Hagen, kultursjef 
Camilla Jarlsby, spesialrådgiver Øyvind Sørlie, enhetsleder vann og avløp 
Trygve Rognstad, kommunikasjonsrådgiver Kine Therese Vik-Erstad, fagleder 
økonomi Marianne Olsson, rådgiver næring og samfunn Gunnar Haslerud, 
rådgiver Eli Stigen 

  
Protokollfører: Rådgiver Eli Stigen 
  
 
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 23.06.2019. 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 23.05.2019  

58/19 16/00035-59 Referatsaker til kommunestyremøtet 20.06.2019  

59/19 19/00552-6 Resultatrapportering 1. tertial 2019.  

60/19 19/00658-1 
Revisjon av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gran kommune. 
Utleggelse til offentlig ettersyn. 

 

61/19 18/01894-52 Tillegg til prisregulativet for helse og omsorgstjenester 2019  

62/19 16/00766-32 
Høring - partnerskapsmodell - kommunene i Innlandet og Innlandet 
fylkeskommune 

 

63/19 16/00090-80 Kommuneplanens arealdel - sluttbehandling  

64/19 16/01293-21 Forslag til kommunal planstrategi 2019-2023  

65/19 16/00498-20 Helhetlig plan for Granavollen  

66/19 17/01266-24 Liavegen bofellesskap - tiltak  

67/19 19/00303-2 Ladestasjoner for ladbare kjøretøy  

68/19 17/00453-9 
Overtakelse av gatelys fv 240 strekningen Rækstadgutua – 
Tingelstad kirke. 

 

69/19 16/00065-41 
Reglement for kommunestyret i Gran kommune - revidering før 
ikrafttredelse ny kommunelov 
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70/19 16/00065-40 
Reglement for delegering i Gran kommune - revidering før 
ikrafttredelse ny kommunelov 

 

71/19 16/00065-38 
Reglement for formannskapet i Gran kommune - revidering før 
ikrafttredelse ny kommunelov 

 

72/19 16/00065-43 
Reglement for godtgjøringer og andre økonomiske rammer for 
folkevalgtes arbeid i Gran kommune - revidering før ikrafttredelse 
av ny kommunelov 

 

73/19 19/00029-47 
Interpellasjon fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) om rådgivende 
folkeavstemming om plassering av nytt sjukehjem 

 

74/19 19/00029-49 
Interpellasjon fra Pål-Arne Oulie (Sp) om sikring av telefondekning i 
hele Gran 

 

75/19 19/01091-1 Bredbåndsøknad 2019  

76/19 
16/02867-
188 

Sak utenom sakslista: Valg av nytt medlem til planutvalget  

    

 
 
Fra starten av møtet var 22 av 27 representanter til stede. 
 
 
Tema/orienteringer 

 Klimahandlingskampanje v/ klimapådriver Kristin Molstad 

 Telefondekning v/ moderniseringsdirektør Arne Christensen i Telenor, - orientering i 
interpellasjonssak 74/19 

 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) og Gunn Elisabeth Alm Thoresen (Ap) møtte kl 0917.  
Det var dermed 24 representanter til stede i møtet. 
 
 
Godkjenning av møteinnkalling 
Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
 
Godkjenning av saksliste 
Helge Tryggeseth (MDG) ba om at følgende saker ble satt på sakslista ihht. kommuneloven § 34: 

 Sak 44/19 Miljøgate Gran sentrum – framdrift og finansiering 

 Sak 14/18 Valg av nytt medlem til planutvalget 

 
Fungerende rådmann Leif Arne Vesteraas orienterte om at det eventuelt ville kreve vedtak med 2/3 
flertall å ta opp de to nevnte sakene utenom sakslista, ihht kommuneloven § 34.  
(Ihht. kommuneloven § 34 nr 1, andre setning, kan det treffes vedtak i sak som ikke er oppført på 
sakslista, hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette.) 
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Morten Hagen (GBL) ba om at hans innsendte spørsmål om manglende tilbakemelding på spørsmålet 
han stilte under behandlingen av K-sak 84/18 i møtet 18.10.2018, og gjentok i møtet 13.12.2018, ble 
tatt opp til behandling før votering over forslaget fra Helge Tryggeseth (MDG) og godkjenning av 
sakslista. Spørsmålet gjaldt om valget av nytt medlem til planutvalget i K-sak 14/18 var i strid med 
kommuneloven § 16 nr 3. Den 19.06.2019, kvelden før møtet, hadde fungerende rådmann Leif Arne 
Vesteraas sendt ut svar på det innsendte spørsmålet fra Morten Hagen (GBL), i epost til 
kommunestyrets medlemmer. 
 
 
Anne Margrethe Knarud (Sp) ba om gruppemøte. 
 
Helge Tryggeseth (MDG) ba om gruppemøte. 
 
Randi Eek Thorssen (Ap) ba om gruppemøte. 
 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) ba om gruppemøte. 
 
Anne Solstad (GBL) møtte kl 0934. Det var dermed 25 representanter til stede i møtet. 
 
 
Morten Hagen (GBL) gjentok at han ba om at hans innsendte spørsmål ble behandlet før votering 
over forslaget fra Helge Tryggeseth (MDG), og før det ble holdt gruppemøter. Kommunestyret tok 
opp spørsmålet fra Morten Hagen (GBL) til behandling. Morten Hagen (GBL) stilte 
oppfølgingsspørsmål. Ordfører Willy Westhagen besvarte spørsmålet.  
 
Det ble holdt pause med gruppemøter. 
 
 
Votering over forslaget fra Helge Tryggeseth (MDG): 
Forslaget om å behandle sak 44/19 på nytt, falt med 13 mot 12 stemmer.  
Forslaget om å behandle sak 14/18 på nytt ble vedtatt med 24 mot 1 stemme.   
 
Sakslista til møtet, inkludert tilleggssak 75/19 og sak utenom sakslista/ny sak 76/19 Valg av nytt 
medlem til planutvalget, ble enstemmig godkjent. 
 
 
 
Godkjenning av møtebok 

Protokollen fra møtet 23.05.2019 ble enstemmig godkjent. 

 

 

Saksrekkefølge og saker der behandling ble utsatt 

Sakene ble behandlet i den rekkefølgen de fremgår av sakslista fram til kl 1500. Etter behandlingen 
av sak 68/19 foreslo ordføreren å utsette behandlingen av sak 69/19 til og med 72/19, og behandle 
interpellasjonssak 73/19. Kommunestyret ga tilslutning til ordførerens forslag. 

 

Etter behandlingen av sak 73/19 behandlet kommunestyret interpellasjonssak 74/19, sak 76/19, og 
til slutt sak 75/19. 
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Skriftlige spørsmål og tidligere stilte muntlige spørsmål der svar var sendt ut i forkant av møtet 

 Spørsmål om framdrift i prosjektering av oppgraderinga av Jaren skole,  
fra Inger Lise Stieng (Ap) 

 Spørsmål om avhending av musikkproduksjonsutstyr til bruk i kulturskolen,  
fra Anne Marte Skari (Sp) 

 Spørsmål om falleferdige hus og sikring av gård, stilt muntlig av Randi Eek Thorsen (Ap) og 
Anne Margrethe Knarud (Sp) i kommunestyremøtet 23.05.2019 

 Spørsmål om kildesortering, stilt muntlig av Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) i 
kommunestyremøtet 23.05.2019 

 Spørsmål fra Morten Hagen om manglende tilbakemelding på spørsmålet han stilte under K-
sak 84/18 i møtet 18.10.2018, og gjentok i møtet 13.12.2018, om valget av nytt medlem til 
planutvalget i sak 14/18 var i strid med kommuneloven § 16 nr 3.  
(Jf. punktet Godkjenning av saksliste og sak 76/19.) 

 Spørsmål om Miljøgaten, fra varaordfører Hilde Kristin Smerud (Frp) 

 

 

Skriftlig spørsmål til møtet som vil bli besvart senere 

 Spørsmål om fugleliv i Jarenvatnet, fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 

 
 
Muntlige spørsmål 

 Wenche Strand (Ap) stilte spørsmål ved om det var nødvendig å holde møtet i planutvalget 
25.06.2019, jf. utsendt møteinnkalling.  Ordfører Willy Westhagen besvarte spørsmålet. 

 Morten Hagen (GBL) stilte spørsmål om de folkevalgtes tilgang til internkommunikasjons-
systemet INNSIKT, med henvisning til spørsmål han hadde stilt tidligere. Fungerende 
rådmann Leif Arne Vesteraas besvarte spørsmålet. Morten Hagen (GBL) ba om å få 
vurderingen fra rådmannen skriftlig tilsendt.  

 Anne Marte Skari (Sp) viste til sitt skriftlige spørsmål og det utsendte svaret fra ordfører Willy 
Westhagen. Hun gjentok spørsmålet og presiserte at spørsmålet var ment overordnet og 
prinsipielt. Fungerende rådmann Leif Arne Vesteraas besvarte spørsmålet. 

 Inger Lise Stieng (Ap) stilte oppfølgingsspørsmål om framdrift i prosjektering av oppgradering 
av Jaren skole. Fungerende rådmann Leif Arne Vesteraas besvarte spørsmålet. 

 Oskar Sunde (H) stilte spørsmål om påmeldingssystemet til Sommerskolen og 
markedsføringen av ordningen. Kommunikasjonsrådgiver Kine Therese Vik-Erstad besvarte 
spørsmålet. 
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58/19 Referatsaker til kommunestyremøtet 20.06.2019 
 
Arkivsak: 16/00035 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 20.06.2019 58/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret tar referatsakene til møtet 20.06.2019 til orientering. 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2019: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2019: 
Kommunestyret tar referatsakene til møtet 20.06.2019 til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

59/19 Resultatrapportering 1. tertial 2019. 
 
Arkivsak: 19/00552 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 06.06.2019 30/19 

Kommunestyret 20.06.2019 59/19 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 06.06.2019 sak 30/19 
 
Formannskapets behandling 06.06.2019: 
 
Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas og kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen 
innledet med en orientering. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Leif Arne Vesteraas 
Morten Gausen 
Inger Lise Stieng (Ap) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Morten Hagen (GBL) 
Anne Solstad (GBL) 
Varaordfører Hilde Kristin Smerud (Frp) 
 
Morten Hagen (GBL) fikk permisjon og forlot møtet kl 1245, under behandlingen av sak 30/19.  
Det var dermed 8 representanter til stede i møtet.  
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Pål-Arne Oulie (Sp) la fram følgende endringsforslag: 
Punkt 5 og 6 strykes 
Nytt punkt 5: Rådmannen legger fram en egen sak om vegstasjon for kommunestyret. 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) trakk sitt forslag. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 06.06.2019: 
Kommunestyret vedtar følgende: 

1. Resultatrapport for 1. tertial tas til orientering. 
2. Finansforvaltningsrapport for 1. tertial tas til orientering. 
3. Driftsbudsjettet justeres slik: 

o Rådmann og stab tilføres  0,5 mill kr 
o Familie og velferd tilføres  4,0 mill kr 
o Helse og omsorg tilføres  3,0 mill kr 
o Kultur og samfunn tilføres  0,5 mill kr 
o Renter og avdrag reduseres med 6,0 mill kr 
o Skatteinntektene økes med  2,0 mill kr 

 
o Fellestjenester tilføres    1,0 mill kr 
o Barnehage og skole reduseres  0,5 mill kr 
o Kultur og samfunn reduseres  0,5 mill kr 

 
o Kultur og samfunn økes med  700 000 kr 
o Momskompensasjon økes med  140 000 kr 
o Bruk av disposisjonsfond økes med 560 000 kr 
Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide budsjettjusteringene i detaljbudsjettene for 
2019. 

4. Investeringsbudsjettet justeres slik: 
o Investeringer i anleggsmidler reduseres med   50 225 000 kr 
o Momskompensasjon reduseres med        705 000 kr 
o Låneopptak i 2019 reduseres med   49 520 000 kr 
o Utlån av startlån økes med    13 000 000 kr  
o Låneopptak til startlån økes med   13 000 000 kr 

 
5. Videre prosjektering av ny vegstasjon 2019: 

o Investeringer i anleggsmidler økes med         300 000 kr 
o Momskompensasjon økes med            60 000 kr 
o Låneopptak i 2019 økes med          240 000 kr 

6. Bygging av ny vegstasjon innarbeides i investeringsbudsjettet for 2020. 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Fungerende rådmann Leif Arne Vesteraas 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
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Ordfører Willy Westhagen 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Morten Hagen (GBL) 
 
Lars Erik Flatø (Ap) la fram følgende endringsforslag:  
 
På vegne av Arbeiderpartiets gruppe foreslås følgende endringer ift FSKs innstilling i KST-sak 59/19: 
  
Nytt pkt 1. 
Kommunestyret ser med bekymring på de svekkelser av tjenestetilbudet innen Familie og velferd og 
Helse og omsorg som det redegjøres for i saksframstillingen. Det kan ikke aksepteres at terskelen for 
å få positivt vedtak om tiltak fra disse tjenestene heves uten forutgående politisk drøfting av hvilken 
tilgjengelighet og kvalitet som skal forventes i Gran kommune.  
  
Nytt pkt 2. 
Driftsbudsjettet justeres slik:  

·         Rådmann og stab tilføres                            0.5 mill.kr 
·         Familie og velferd tilføres                           5.0 mill.kr 
·         Helse og omsorg tilføres                             4.0 mill.kr 
·         Kultur og samfunn tilføres                         0.5 mill.kr 
·         Renter og avdrag reduseres med           6.0 mill.kr 
·         Skatteinntektene økes med                     2.0 mill.kr 
·         Fellestjenester tilføres                                1.0 mill.kr 
·         Kultur og samfunn reduseres                   0.5 mill.kr 
·         Kultur og samfunn økes med                    700 000 kr.  
·         Momskompensasjon økes med              140 000 kr.  
·         Bruk av disposisjonsfond økes med       3.06 mill.kr 

 
Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide budsjettjusteringene i detaljbudsjettene for 2019.  
 
 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) la fram følgende forslag:  
Barnehage og skole reduseres ikke. Bruk av disposisjonsfond økes med totalt 

1.060.000. 

Ellers som i innstillingen. 

 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) endret sitt forslag som følger: 
Barnehage og skole reduseres ikke. Bruk av disposisjonsfond økes med totalt 

1.060.000. 
  

 

Pål-Arne Oulie (Sp) ba om gruppemøte. 
 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) ba om gruppemøte. 
 
Det ble holdt pause med gruppemøter. 
 
Inger Lise Stieng (Ap) møtte kl 1115. Det var dermed 26 representanter til stede i møtet. 
 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) trakk sitt forslag. 
 

http://mill.kr/
http://mill.kr/
http://mill.kr/
http://mill.kr/
http://mill.kr/
http://mill.kr/
http://mill.kr/
http://mill.kr/
http://mill.kr/
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Votering 
Ved votering over forslaget fra Lars Erik Flatø (Ap) til nytt punkt 1, falt forslaget med mot 14 mot 12 
stemmer. 
Ved votering over forslaget fra Lars Erik Flatø (Ap) til nytt punkt 2, ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling med den vedtatte endringen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Opprinnelig punkt 2, vedrørende finansforvaltningsrapport for 1. tertial, er endret til punkt 3 i 
vedtaksformuleringen. 
 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2019: 
Kommunestyret vedtar følgende: 
 

1. Resultatrapport for 1. tertial tas til orientering. 
 

2. Driftsbudsjettet justeres slik: 

         Rådmann og stab tilføres  0.5 mill.kr 

         Familie og velferd tilføres   5.0 mill.kr 

         Helse og omsorg tilføres  4.0 mill.kr 

         Kultur og samfunn tilføres  0.5 mill.kr 

         Renter og avdrag reduseres med 6.0 mill.kr 

         Skatteinntektene økes med  2.0 mill.kr 

         Fellestjenester tilføres  1.0 mill.kr 

         Kultur og samfunn reduseres 0.5 mill.kr 

         Kultur og samfunn økes med 700 000 kr.  

         Momskompensasjon økes med 140 000 kr.  

         Bruk av disposisjonsfond økes med 3.06 mill.kr 
Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide budsjettjusteringene i detaljbudsjettene for 2019.  

 
3. Finansforvaltningsrapport for 1. tertial tas til orientering. 

 
4. Investeringsbudsjettet justeres slik: 

o Investeringer i anleggsmidler reduseres med   50 225 000 kr 
o Momskompensasjon reduseres med        705 000 kr 
o Låneopptak i 2019 reduseres med   49 520 000 kr 
o Utlån av startlån økes med    13 000 000 kr  
o Låneopptak til startlån økes med   13 000 000 kr 

 
5. Videre prosjektering av ny vegstasjon 2019: 

o Investeringer i anleggsmidler økes med         300 000 kr 
o Momskompensasjon økes med            60 000 kr 
o Låneopptak i 2019 økes med          240 000 kr 

 
6. Bygging av ny vegstasjon innarbeides i investeringsbudsjettet for 2020. 

 
 
[Lagre]  
 

http://mill.kr/
http://mill.kr/
http://mill.kr/
http://mill.kr/
http://mill.kr/
http://mill.kr/
http://mill.kr/
http://mill.kr/
http://mill.kr/
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60/19 Revisjon av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gran kommune. 
Utleggelse til offentlig ettersyn. 
 
Arkivsak: 19/00658 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 06.06.2019 20/19 

Kommunestyret 20.06.2019 60/19 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 06.06.2019 sak 20/19 
 
Formannskapets behandling 06.06.2019: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 06.06.2019: 
Kommunestyret vedtar å legge forslag til endret forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gran 
kommune, ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2019: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2019: 
Kommunestyret vedtar å legge forslag til endret forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gran 
kommune, ut til offentlig ettersyn. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

61/19 Tillegg til prisregulativet for helse og omsorgstjenester 2019 
 
Arkivsak: 18/01894 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 03.06.2019 14/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

03.06.2019 14/19 

Formannskapet 06.06.2019 21/19 

Kommunestyret 20.06.2019 61/19 
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Formannskapet har behandlet saken i møte 06.06.2019 sak 21/19 
 
Formannskapets behandling 06.06.2019: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 06.06.2019: 
Kommunestyret i Gran vedtar følgende tillegg til prisregulativet for helse og omsorgstjenester 2019: 

1. Egenandel for transport til og fra dagsenter: kr 25,- hver vei. Egenandelen faktureres av 
kommunen i etterkant. 

2. På prisregulativet føyes det til et nytt punkt: «Videresalg av utstyr og forbruksmateriell for 
pleie og omsorg til innkjøpspris inklusiv mva.» 

 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2019: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2019: 
Kommunestyret i Gran vedtar følgende tillegg til prisregulativet for helse og omsorgstjenester 2019: 

1. Egenandel for transport til og fra dagsenter: kr 25,- hver vei. Egenandelen faktureres av 
kommunen i etterkant. 

2. På prisregulativet føyes det til et nytt punkt: «Videresalg av utstyr og forbruksmateriell for 
pleie og omsorg til innkjøpspris inklusiv mva.» 

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

62/19 Høring - partnerskapsmodell - kommunene i Innlandet og Innlandet 
fylkeskommune 
 
Arkivsak: 16/00766 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 06.06.2019 28/19 

Kommunestyret 20.06.2019 62/19 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 06.06.2019 sak 28/19 
 
Formannskapets behandling 06.06.2019: 
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Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 06.06.2019: 
1. Gran kommune slutter seg til hovedintensjonene i forslag til organisering.  
2. Gran kommune understreker at dersom en vil synliggjøre ambisjoner om å få til mer regional 

utvikling må de økonomiske rammene økes betydelig.  
3. Gran kommune slutter seg til et fortsatt forpliktene samarbeider mellom kommune Gran, Lunner 

og Jevnaker som danner grunnlag for partnerskapsavtaler med Viken og Innlandet. 
4. Gran kommune anbefaler at navnet endres til: Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt 

politisk råd.   
5. Gran kommune anmoder det neste valgte regionrådet om å initiere en prosess for å utrede ny 

organisering i henhold til overgangsreglene i kommuneloven på 4 år.  
6. Gran kommune ber regionrådet jobber vider med å fremforhandle en tilsvarende avtale med 

Viken fylkeskommune.   
 

 
 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
Ordfører Willy Westhagen 
Helge Tryggeseth (MDG) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2019: 
1. Gran kommune slutter seg til hovedintensjonene i forslag til organisering.  
2. Gran kommune understreker at dersom en vil synliggjøre ambisjoner om å få til mer regional 

utvikling må de økonomiske rammene økes betydelig.  
3. Gran kommune slutter seg til et fortsatt forpliktene samarbeider mellom kommune Gran, Lunner 

og Jevnaker som danner grunnlag for partnerskapsavtaler med Viken og Innlandet. 
4. Gran kommune anbefaler at navnet endres til: Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt 

politisk råd.   
5. Gran kommune anmoder det neste valgte regionrådet om å initiere en prosess for å utrede ny 

organisering i henhold til overgangsreglene i kommuneloven på 4 år.  
6. Gran kommune ber regionrådet jobber vider med å fremforhandle en tilsvarende avtale med 

Viken fylkeskommune.   
 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

63/19 Kommuneplanens arealdel - sluttbehandling 
 
Arkivsak: 16/00090 
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Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 05.06.2019 24/19 

Kommunestyret 20.06.2019 63/19 

Eldrerådet   

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

03.06.2019 11/19 

Gran ungdomsråd 12.06.2019 10/19 

 
Planutvalget behandlet saken i møtet 05.06.2019 som sak 24/19. 
 
Planutvalgets behandling av saken 05.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Kommunalsjef Leif Arne Vesteraas, Helge Tryggeseth (MDG), Kari-Anne Jønnes (H), Helge Haukeli 
(Ap), utvalgsleder Roger Nyhus (GBL) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt 
 
Planutvalgets vedtak 05.06.2019: 

 

1. Gran kommunestyre godkjenner kommuneplanens arealdel i henhold til bestemmelsene i 
plan- og bygningslovens § 11-5 og § 11-15.  

2. Bestemmelser og retningslinjer endres slik det framgår av saksframlegget – med sikte på å 
ivareta hensynet til naturfare, med spesiell vekt på flom og overvann. 

3. Bolig- og fritidsboligeiendommer i LNF-områdene vises som byggeområde, slik det framgår 
av saksframlegget og kommuneplankartet. De eiendommene som er i konflikt med viktige 
hensyn som naturmangfold, friluftsliv, kulturvern, vassdrag m.m. vises som LNF-område, og 
tiltak må disse eiendommene må behandles som dispensasjon fra kommuneplanen som 
tidligere. 

4. Forslag om de nye boligområdene Gullerudvika og Lauvlia Øst beholdes i planen. 
5. Det foretas noen mindre endringer og justeringer i kommuneplanens bestemmelser og 

retningslinjer, slik det er beskrevet i saksframlegget. 
6. Vedtaket om godkjenning av kommuneplanens arealdel oversendes overordnede 

myndigheter og kunngjøres. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15, kan ikke 
kommunestyrets vedtak om å godkjenne kommuneplanen påklages. 

 
. 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Roger Nyhus (GBL) 
Ordfører Willy Westhagen 
Fungerende rådmann Leif Arne Vesteraas 
Vegard Øfstaas (H) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Wenche Strand (Ap) 
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Reidun Helmen (GBL) 
Helge Haukleli (Ap) 
 
Roger Nyhus (GBL) ba om gruppemøte. 
 
Det ble holdt pause med gruppemøte. 
 
Roger Nyhus (GBL) la fram følgende tilleggsforslag:  
Nytt punkt 3B 
Der det er mulig, når hensyn til jordvern og landbruksdrift og forholdene ellers ligger til rette, kan det 
tillates bygging av nye boliger eller annen virksomhet i aktive landbruksområder. 
Dagens punkt 3 blir 3A 
 
Randi Eek Thorsen (Ap) ba om gruppemøte.  
 
Det ble holdt pause med gruppemøte. 
 
Kl 1230, etter gruppemøtet tiltrådte Helge Haukeli (Ap) møtet.  
Vararepresentant Gunn Elisabeth Alm Thoresen (Ap) fratrådte. 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) la fram følgende endringsforslag:  
Nytt punkt 4: Forslag om det nye boligområdet Lauvlia Øst beholdes i planen. 
 
Votering 
Ved votering ble forslaget fra Roger Nyhus (GBL) vedtatt med 21 mot 5 stemmer. 
 
Ved votering over endringsforslaget fra Pål-Arne Oulie (Sp), falt forslaget med 18 mot 8 stemmer. 
 
Innstillingen med det vedtatte tillegget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2019: 

 

1. Gran kommunestyre godkjenner kommuneplanens arealdel i henhold til bestemmelsene i 
plan- og bygningslovens § 11-5 og § 11-15.  

2. Bestemmelser og retningslinjer endres slik det framgår av saksframlegget – med sikte på å 
ivareta hensynet til naturfare, med spesiell vekt på flom og overvann. 

3. A.  
Bolig- og fritidsboligeiendommer i LNF-områdene vises som byggeområde, slik det framgår 
av saksframlegget og kommuneplankartet. De eiendommene som er i konflikt med viktige 
hensyn som naturmangfold, friluftsliv, kulturvern, vassdrag m.m. vises som LNF-område, og 
tiltak må disse eiendommene må behandles som dispensasjon fra kommuneplanen som 
tidligere. 

B. 
Der det er mulig, når hensyn til jordvern og landbruksdrift og forholdene ellers ligger til rette, 
kan det tillates bygging av nye boliger eller annen virksomhet i aktive landbruksområder. 

4. Forslag om de nye boligområdene Gullerudvika og Lauvlia Øst beholdes i planen. 

5. Det foretas noen mindre endringer og justeringer i kommuneplanens bestemmelser og 
retningslinjer, slik det er beskrevet i saksframlegget. 



 15  

6. Vedtaket om godkjenning av kommuneplanens arealdel oversendes overordnede 
myndigheter og kunngjøres. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15, kan ikke 
kommunestyrets vedtak om å godkjenne kommuneplanen påklages. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

64/19 Forslag til kommunal planstrategi 2019-2023 
 
Arkivsak: 16/01293 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 05.06.2019 25/19 

Formannskapet 06.06.2019 24/19 

Kommunestyret 20.06.2019 64/19 

Eldrerådet 03.06.2019 16/19 

Gran ungdomsråd 12.06.2019 12/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

03.06.2019 10/19 

 
 
 
Planutvalget behandlet saken i møtet 05.06.2019 som sak 25/19. 
 
Planutvalgets behandling av saken 05.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Helge Tryggeseth (MDG), Helge Haukeli (Ap), utvalgsleder Roger Nyhus (GBL), Kari-Anne Jønnes (H), 
Pål Tingelstad (Sp), Vemund Viken (Ap), Kommunalsjef Leif Arne Vesteraas 
 
Helge Tryggeseth ba om gruppemøte 
 
Helge Tryggeseth MDG fremmet følgende forslag: 
Følgende endringer i sak 25/19: 

  

På side fire under overskriften: "Noen av de viktigste o.s.v." må følgende nye kulepunkt 

inn: 

Plan for biologisk mangfold 

  

Punkt 6 i kap fire strykes 

  

Følgende tillegg etter siste setning i punkt 5.1: 

Tiltakene i den vedtatte Klima- og Energiplanen skal prioriteres slik at tiltak 

som reelt kutter kommunens klimagassutslipp løftes frem. 

  

Punkt 5.3 i kap fem endres til: Et levende bærekraftig kulturlandskap, og da spesielt 

det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet Granavollen, Tingelstad og Røykenvik samt vårt 

biologiske mangfold skal sikres i Planarbeidet 

Nytt punkt 5.4: Starte arbeidet med Plan for biologisk mangfold  

  

I Kap 6 strykes punkt 6.1 og punkt 6.2 endres til 6.1 



 16  

  

Følgende endringer på side 8 - 4. Planbehov i perioden 2019 - 2023 

- Overskriften under hovedpunkt 1 endres til: Pågående og nye planarbeider 

- Siste setning i Punkt 1.1 strykes 

- Nytt punkt 1.2 - Arbeidet med ny Samfunnsdel i Kommuneplanen skal starte i 2019, 

senest 2020 

- Nytt punkt 1.3 - Arbeidet med ny Plan for biologisk mangfold skal starte i 2019, senest 

2020. 

 
Helge Tryggeseth MDG trakk sitt opprinnelige forslag og fremmet nytt korrigert forslag: 
Følgende endringer i sak 25/19: 

  

På side fire under overskriften: "Noen av de viktigste o.s.v." må følgende nye kulepunkt 

inn: 

Plan for biologisk mangfold 

  

Punkt 6 i kap fire strykes 

  

Følgende tillegg etter siste setning i punkt 5.1: 

Tiltakene i den vedtatte Klima- og Energiplanen skal prioriteres slik at tiltak 

som reelt kutter kommunens klimagassutslipp løftes frem. 

  

Punkt 5.3 i kap fem endres til: Et levende bærekraftig kulturlandskap, og da spesielt 

det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet Granavollen, Tingelstad og Røykenvik samt vårt 

biologiske mangfold skal sikres i Planarbeidet 

Nytt punkt 5.4: Starte arbeidet med Plan for biologisk mangfold  

  

Følgende endringer på side 8 - 4. Planbehov i perioden 2019 - 2023 

- Overskriften under hovedpunkt 1 endres til: Pågående og nye planarbeider 

- Siste setning i Punkt 1.1 strykes 

- Nytt punkt 1.2 - Arbeidet med ny Samfunnsdel i Kommuneplanen skal starte i 2019, 

senest 2020 

- Nytt punkt 1.3 - Arbeidet med ny Plan for biologisk mangfold skal starte i 2019, senest 

2020. 

 
Helge Haukeli (AP) ba om gruppemøte 
Det ble avholdt gruppemøte 
 
Vemund Viken (AP) foreslo:  
For å få en mer hensiktsmessig kommunal tjenesteyting kan det i planperioden være ønskelig å 
vurdere tjenestestrukturen. 
 
Helge Tryggeseth (MDG) trakk setningen «Siste setning i Punkt 1.1 strykes». 
Helge Tryggeseth (MDG)  ba om punktvis avstemning, 
 
Votering 
På side fire under overskriften: "Noen av de viktigste o.s.v." må følgende nye kulepunkt 

inn: 

Plan for biologisk mangfold 

Enstemmig vedtatt 
 
Helge Tryggeseths forslag: Punkt 6 i kap fire strykes 

Ble satt opp mot  opp mot forslag fra Vemund Viken  
Vemund Vikens forslag  falt mot 4 stemmer.  
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HT forslag til punkt 6 ble satt opp mot rådmannens forslag til pkt 6 Helge Tryggeseths forslag ble 
vedtatt med 5 mot 4 stemmer 
 

Tiltakene i den vedtatte Klima- og Energiplanen skal prioriteres slik at tiltak 

som reelt kutter kommunens klimagassutslipp løftes frem. 

Vedtatt mot 1 stemme 
 

Punkt 5.3 i kap fem endres til: Et levende bærekraftig kulturlandskap, og da spesielt 

det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet Granavollen, Tingelstad og Røykenvik samt vårt 

biologiske mangfold skal sikres i Planarbeidet 

Nytt punkt 5.4: Starte arbeidet med Plan for biologisk mangfold  

Enstemmig vedtatt 
 
Følgende endringer på side 8 - 4. Planbehov i perioden 2019 - 2023 

- Overskriften under hovedpunkt 1 endres til: Pågående og nye planarbeider 

- Nytt punkt 1.2 - Arbeidet med ny Samfunnsdel i Kommuneplanen skal starte i 2019, 

senest 2020 

- Nytt punkt 1.3 - Arbeidet med ny Plan for biologisk mangfold skal starte i 2019, senest 

2020. 

Enstemmig vedtatt 
 
Rådmannens innstilling med de vedtatte endringer enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 05.06.2019: 
 

Forslag til kommunal planstrategi med for neste kommunestyreperiode (2019-2023) med vedtatte 
endringer sendes på høring til de statlige og fylkeskommunale fagmyndighetene. I tillegg 
bekjentgjøres saken slik at innbyggere, lag og foreninger kan komme med synspunkter på forslaget. 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken i møtet 06.06.2019 som sak 24/19. 
 
Formannskapets behandling 06.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL)  
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Anne Solstad (GBL) 
 
Morten Hagen (Gbl) la fram følgende tilleggsforslag på vegne av FrP og GBL. 
 

 På side fire under overskriften: "Noen av de viktigste o.s.v." må følgende nye 

kulepunkt inn: 

 Plan for biologisk mangfold 

 

 Punkt 6 i kap fire strykes. 

 

 Følgende tillegg etter siste setning i punkt 5.1: 

 Tiltakene i den vedtatte Klima- og Energiplanen skal prioriteres slik at tiltak 

som reelt kutter kommunens klimagassutslipp løftes frem. 

 

 Punkt 5.3 i kap fem endres til: Et levende bærekraftig kulturlandskap, og da 

spesielt det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet Granavollen, Tingelstad og 

Røykenvik samt vårt biologiske mangfold skal sikres i Planarbeidet 
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 Nytt punkt 5.4: Starte arbeidet med Plan for biologisk mangfold  

 

 Følgende endringer på side 8 - 4. Planbehov i perioden 2019 - 2023 

 Overskriften under hovedpunkt 1 endres til: Pågående og nye planarbeider 

 Nytt punkt 1.2 - Arbeidet med ny Samfunnsdel i Kommuneplanen skal 

starte i 2019, senest 2020 

 Nytt punkt 1.3 - Arbeidet med ny Plan for biologisk mangfold skal starte i 

2019, senest 2020. 

 
Morten Hagen (GBL) ba om punktvis votering. 
 
Votering 
Votering over tilleggsforslaget fra Morten Hagen (GBL) på vegne av FrP og GBL: 
Kulepunkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Kulepunkt 2 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 
Kulepunkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
Kulepunkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
Kulepunkt 5 ble enstemmig vedtatt. 
Kulepunkt 6 ble enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering ble innstillingen med de vedtatte endringene enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 06.06.2019: 
 
Forslag til kommunal planstrategi for neste kommunestyreperiode (2019-2023), med tillegg som 
fremgår under, sendes på høring til de statlige og fylkeskommunale fagmyndighetene. I tillegg 
bekjentgjøres saken slik at innbyggere, lag og foreninger kan komme med synspunkter på forslaget. 
 
Tillegg vedtatt i formannskapets møte 06.06.2019, sak 24/19: 
 

 På side fire under overskriften: "Noen av de viktigste o.s.v." må følgende nye kulepunkt inn: 
 Plan for biologisk mangfold 

 
 Punkt 6 i kap fire strykes. 

 
 Følgende tillegg etter siste setning i punkt 5.1: 

 Tiltakene i den vedtatte Klima- og Energiplanen skal prioriteres slik at tiltak som reelt 
kutter kommunens klimagassutslipp løftes frem. 

 
 Punkt 5.3 i kap fem endres til: Et levende bærekraftig kulturlandskap, og da spesielt det 

nasjonalt verdifulle kulturlandskapet Granavollen, Tingelstad og Røykenvik samt vårt 
biologiske mangfold skal sikres i Planarbeidet 

 
 Nytt punkt 5.4: Starte arbeidet med Plan for biologisk mangfold  

 
 Følgende endringer på side 8 - 4. Planbehov i perioden 2019 - 2023 

 Overskriften under hovedpunkt 1 endres til: Pågående og nye planarbeider 
 Nytt punkt 1.2 - Arbeidet med ny Samfunnsdel i Kommuneplanen skal starte i 2019, 

senest 2020 
 Nytt punkt 1.3 - Arbeidet med ny Plan for biologisk mangfold skal starte i 2019, 

senest 2020. 
. 
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Kommunestyrets behandling 20.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Helge Tryggeseth (MDG) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen fra formannskapet enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2019: 
Forslag til kommunal planstrategi for neste kommunestyreperiode (2019-2023), med tillegg som 
fremgår under, sendes på høring til de statlige og fylkeskommunale fagmyndighetene. I tillegg 
bekjentgjøres saken slik at innbyggere, lag og foreninger kan komme med synspunkter på forslaget. 
 
Tillegg vedtatt i formannskapets møte 06.06.2019, sak 24/19: 
 

 På side fire under overskriften: "Noen av de viktigste o.s.v." må følgende nye kulepunkt inn: 
 Plan for biologisk mangfold 

 
 Punkt 6 i kap fire strykes. 

 
 Følgende tillegg etter siste setning i punkt 5.1: 

 Tiltakene i den vedtatte Klima- og Energiplanen skal prioriteres slik at tiltak som reelt 
kutter kommunens klimagassutslipp løftes frem. 

 
 Punkt 5.3 i kap fem endres til: Et levende bærekraftig kulturlandskap, og da spesielt det 

nasjonalt verdifulle kulturlandskapet Granavollen, Tingelstad og Røykenvik samt vårt 
biologiske mangfold skal sikres i Planarbeidet 

 
 Nytt punkt 5.4: Starte arbeidet med Plan for biologisk mangfold  

 
 Følgende endringer på side 8 - 4. Planbehov i perioden 2019 - 2023 

 Overskriften under hovedpunkt 1 endres til: Pågående og nye planarbeider 
 Nytt punkt 1.2 - Arbeidet med ny Samfunnsdel i Kommuneplanen skal starte i 2019, 

senest 2020 
 Nytt punkt 1.3 - Arbeidet med ny Plan for biologisk mangfold skal starte i 2019, 

senest 2020. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

65/19 Helhetlig plan for Granavollen 
 
Arkivsak: 16/00498 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 03.06.2019 15/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

03.06.2019 12/19 

Gran ungdomsråd 12.06.2019 11/19 
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Formannskapet 06.06.2019 27/19 

Kommunestyret 20.06.2019 65/19 

Planutvalget 05.06.2019 26/19 

 
 
 
Planutvalget har behandlet saken i møte 05.06.2019 sak 26/19 
 
Planutvalgets behandling 05.06.2019: 
Kari-Anne Jønnes (H) forlot møtet under behandlingen. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Pål Tingelstad (Sp), Helge Tryggeseth (MDG), Kari Møyner, kommunalsjef Leif Arne Vesteraas, 
utvalgsleder Roger Nyhus (GBL), Atle Liaklev (GBL) 
 
Pål Tingelstad (Sp) fremmet følgende forslag: 
Handelslaget er et solid bygg. I første omgang bør punkterte vinduer, ytterdører og panel i første 
etasje skiftes ut og tilpasses de øvrige vinduene i bygget. Samtidig med skifte av panel, bør det 
foretas etterisolering av første etasje. 
Restaurering av toalett og kjøkken trengs å utbedres på sikt, men planlegges ikke utført i første runde 
med restaurering. 
Hvis andre etasje seinere skal restaureres for mulig utleie, må universell utforming følges. Dvs at det 
må inn en skruheis i tillegg til omgjøring av inngangspartiet.  
 
 
Helge Tryggeseth (MDG) fremmet følgende forslag på vegne av H/GBL/MDG: 
Kommunestyret sender saken tilbake med følgende bestilling: 

Det skal utarbeides en helhetlig plan for Granavollen som inkluderer nye 

løsninger for vei. 

Det skal innhentes vurdering fra Riksantikvar om stallene er å anse som 

verneverdig 

og samtidig innhente opplysninger om mulig støtte fra ulikt hold til renovering 

av disse. 

Rådmannen bes fremme en sak med skisse for mulig fremdriftsplan i 

planutvalgets møte 28.08.19. 

Planutvalget skal være styringsgruppe, og arbeidet med planen skal være 

administrativt. 

 
 
Votering 
Forslaget fra MDG/H/GBL ble vedtatt med 4 mot 4 stemmer med møteleders dobbeltstemme 
Det ble ikke votert over forslag fra Pål Tingelstad og rådmannens innstilling. 
 
Planutvalgets vedtak 05.06.2019: 
Kommunestyret sender saken tilbake med følgende bestilling: 

Det skal utarbeides en helhetlig plan for Granavollen som inkluderer nye 

løsninger for vei. 

Det skal innhentes vurdering fra Riksantikvar om stallene er å anse som 

verneverdig 

og samtidig innhente opplysninger om mulig støtte fra ulikt hold til renovering 

av disse. 
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Rådmannen bes fremme en sak med skisse for mulig fremdriftsplan i 

planutvalgets møte 28.08.19. Planutvalget skal være styringsgruppe, og 

arbeidet med planen skal være administrativt. 

 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken i møtet 06.06.2019 som sak 27/19. 
 
Formannskapets behandling 06.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Leif Arne Vesteraas 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Ordfører Willy Westhagen 
Eli Stigen 
 
Morten Hagen (GBL) la fram alternativt forslag på vegne av H, FrP og GBL, tilsvarende vedtaket som 
ble vedtatt i planutvalgets møte 05.06.2019: 
Kommunestyret sender saken tilbake med følgende bestilling: 
Det skal utarbeides en helhetlig plan for Granavollen som inkluderer nye løsninger for vei. 
Det skal innhentes vurdering fra Riksantikvar om stallene er å anse som verneverdig 
og samtidig innhente opplysninger om mulig støtte fra ulikt hold til renovering av disse. 
Rådmannen bes fremme en sak med skisse for mulig fremdriftsplan i planutvalgets møte 28.08.19. 
Planutvalget skal være styringsgruppe, og arbeidet med planen skal være administrativt. 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) la fram følgende alternative forslag: 

Nytt vedtakspunkt 6 

I henhold til arbeidsgruppa sin innstilling utredes parkeringsplasser ved handelslaget/nedenfor 
Glasslåven, samt bygges ny veiforbindelse mellom Pilgutua og Kongevegen nord for Handelslaget. 

Punkt 6. og 7. blir punkt 7. og 8. 

Side 28: Avsnitt 4 under punktet Handelslaget: 
Endres fra slik det står i innstillingen til: 

Handelslaget et solid bygg. I første omgang bør punkterte vinduer, ytterdører og panel i første etasje 
skiftes ut og tilpasses de øvrige vinduene i bygget. Samtidig med skifte av panel, bør det foretas 
etterisolering av første etasje. 
Restaurering av toalett og kjøkken trengs å utbedres på sikt, men planlegges ikke utført i første runde 
med restaurering. 
Hvis andre etasje seinere skal restaureres for mulig utleie, må universell utforming følges. Dvs at det 
må inn en skruheis i tillegg til omgjøring av inngangspartiet. 

Rrustem Rexhaj (Ap) tiltrådte møtet før saken ble tatt opp til votering. Møtet var dermed fulltallig 
ved votering. 
 
Rrustem Rexhaj (Ap) tiltrådte møtet før saken ble tatt opp til votering. Møtet var dermed fulltallig 
ved votering. 
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Votering 
Ved votering over det alternative forslaget fra Morten Hagen (GBL) ble forslaget vedtatt med 5 mot 4 
stemmer. 
 
Det ble dermed ikke votert over innstillingen eller det alternative forslaget fra Pål-Arne Oulie (Sp). 
 
Formannskapets vedtak 06.06.2019: 
Kommunestyret sender saken tilbake med følgende bestilling: 
Det skal utarbeides en helhetlig plan for Granavollen som inkluderer nye løsninger for vei. 
Det skal innhentes vurdering fra Riksantikvar om stallene er å anse som verneverdig 
og samtidig innhente opplysninger om mulig støtte fra ulikt hold til renovering av disse. 
Rådmannen bes fremme en sak med skisse for mulig fremdriftsplan i planutvalgets møte 28.08.19. 
Planutvalget skal være styringsgruppe, og arbeidet med planen skal være administrativt. 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2019: 
 
Randi Eek Thorsen (Ap) hadde i forkant av møtet stilt spørsmål egen habilitet i saken på grunn av at 
hun er styreleder i Stiftelsen Glasslåven.  
 
Disse hadde ordet til habilitetssakene: 
Fungerende rådmann Leif Arne Vesteraas 
Morten Hagen (GBL) 
Ordfører Willy Westhagen 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Lars Erik Flatø (Ap) 
 
Fungerende rådmann Leif Arne Vesteraas orienterte om vurderingen av habilitetsspørsmålet fra 
Randi Eek Thorsen (Ap), og anbefalte at hun ble regnet som inhabil i saken, jf fvl § 6, 2. ledd. 
 
Oskar Sunde (H) stilte spørsmål om sin habilitet i saken, fordi han er varamedlem i Gran kirkelige 
fellesråd. 
 
Anne Margrethe Knarud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet i saken, fordi hun er medlem i Gran 
kirkelige fellesråd og på bakgrunn av gravplass på Granavollen. 
 
Reidun Helmen (GBL) stilte spørsmål om sin habilitet i saken, fordi hun er medlem i Gran - Tingelstad 
menighetsråd og er ett av to medlemmer fra menighetsrådet som er medlem i Gran kirkelige 
fellesråd. 
 
De som hadde stilt habilitetsspørsmål fratrådte møtet under den videre debatten om 
habilitetssakene. 
 
Det var dermed 22 representanter til stede i møtet. 
 
Fungerende rådmann Leif Arne Vesteraas anbefalte at Oskar Sunde (H) ikke ble regnet som inhabil. 
Fungerende rådmann Leif Arne Vesteraas anbefalte at Reidun Helmen (GBL), ble regnet som inhabil. 
Fungerende rådmann Leif Arne Vesteraas anbefalte at Anne Margrethe Knarud (Sp) ikke ble regnet 
som inhabil. 
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Lars Erik Flatø (Ap) ba om gruppemøte. 
 
Votering over habilitetsspørsmålene 
Randi Eek Thorsen (Ap) ble enstemmig erklært inhabil, jf. fvl § 6, 2. ledd, og deltok ikke møtet ved 
behandling av saken. Gunn Elisabeth Thoresen (Ap) møtte som vara. 
 
Reidun Helmen (GBL) ble erklært inhabil, jf. fvl § 6, 2. ledd, med 3 mot 19 stemmer, og deltok ikke i 
møtet ved behandling av saken. 
 
Oskar Sunde (H) ble enstemmig erklært habil i saken. 
 
Anne Margrethe Knarud (Sp) ble enstemmig erklært habil i saken. 
 
Det var dermed 25 representanter til stede i møtet. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Anne Solstad (GBL) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBl) 
Wenche Strand (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
Einar Ellefsrud (Uavh.) 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) la fram følgende forslag: 
Side 28: Avsnitt 4 under punktet Handelslaget endres til: 
Handelslaget er et solid bygg. I første omgang bør punkterte vinduer, ytterdører og panel i første 
etasje skiftes ut og tilpasses 
de øvrige vinduene i bygget. Samtidig med skifte av panel, bør det foretas etterisolering av første 
etasje. 
 
Rådmannen utreder bruken av leilighetene i samråd med aktørene på Granavollen. Med bakgrunn i 
dette avklares hvilke utbedringer som er  
nødvendige. 
 
Nytt punkt 6: 
Kommunestyret ber Rådmannen utrede tiltak for en helhetlig trafikk- og parkeringsløsning, og 
spesielt vurdere å etablere parkering vest for Handelslaget og ny veiforbindelse Pilgutua - 
Kongevegen. 
 
Nytt punkt 7 
Rådmannen utreder finansiering av tiltak og avklarer muligheter for å hente ekstern finansiering for 
bygging av toaletter, istandsetting av Kirkestallene og tiltak på Kirkevangen, som skilting, belysning 
og møblering. 
 
Opprinnelig punkt 7 blir punkt 8 
 
Roger Nyhus (GBL) ba om gruppemøte. Det ble holdt gruppemøte. 
 
Per Hoff (GBL) tiltrådte kl 1349, som vara for Reidun Helmen.  
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Det var dermed 26 representanter til stede i møtet. 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) korrigerte sitt forslag som følger:  
Fremmer rådmannens innstilling med følgende endringer 

Side 28: Avsnitt 4 under punktet Handelslaget endres til: 
Handelslaget er et solid bygg. I første omgang bør punkterte vinduer, ytterdører og panel i første 
etasje skiftes ut og tilpasses 
de øvrige vinduene i bygget. Samtidig med skifte av panel, bør det foretas etterisolering av første 
etasje. 

Nytt punkt 6: 
Rådmannen utreder bruken av leilighetene i Handelslaget i samråd med aktørene på Granavollen. 
Med bakgrunn i dette avklares hvilke utbedringer som er  
nødvendige. 
 
Nytt punkt 7: 
Kommunestyret ber Rådmannen utrede tiltak for en helhetlig trafikk- og parkeringsløsning, og 
spesielt vurdere å etablere parkering vest for Handelslaget og ny veiforbindelse Pilgutua - 
Kongevegen. 

Nytt punkt 8 
Rådmannen utreder finansiering av tiltak og avklarer muligheter for å hente ekstern finansiering for 
bygging av toaletter, istandsetting av Kirkestallene og tiltak på Kirkevangen, som skilting, belysning 
og møblering. 

Opprinnelig punkt 7 blir punkt 9. 
 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen fra formannskapet satt opp mot forslaget fra Pål-Arne Oulie (Sp). Det 
ble avgitt 13 stemmer for formannskapets innstilling og 13 stemmer for forslaget fra Pål-Arne Oulie 
(Sp). Ordfører Willy Westhagen avgjorde med sin dobbeltstemme at formannskapets innstilling ble 
vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2019: 
Kommunestyret sender saken tilbake med følgende bestilling: 
Det skal utarbeides en helhetlig plan for Granavollen som inkluderer nye løsninger for vei. 
Det skal innhentes vurdering fra Riksantikvar om stallene er å anse som verneverdig 
og samtidig innhente opplysninger om mulig støtte fra ulikt hold til renovering av disse. 
Rådmannen bes fremme en sak med skisse for mulig fremdriftsplan i planutvalgets møte 28.08.19. 
Planutvalget skal være styringsgruppe, og arbeidet med planen skal være administrativt. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

66/19 Liavegen bofellesskap - tiltak 
 
Arkivsak: 17/01266 
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Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 06.06.2019 25/19 

Kommunestyret 20.06.2019 66/19 

Eldrerådet 03.06.2019 18/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

03.06.2019 15/19 

 
 
Formannskapet behandlet saken i møtet 06.06.2019 som sak 25/19 
 
Formannskapets behandling 06.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Gard Olsen 
Morten Hagen (GBL) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Ordfører Willy Westhagen 
 
Rådmann Lars Ole Saugnes og enhetsleder eiendom Gard Olsen orienterte om husbankens 
tilskuddsordning og presenterte beregnet finansiering.  
 
Morten Hagen (GBL) ba om gruppemøte. Det ble holdt pause med gruppemøter. 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende alternative forslag på vegne av H, FrP og GBL: 

1. Det vedtas en midlertidig utbedring av Liavegen slik at beboerne kan bo i Liavegen i 
inntil 5 år til en ny og varig løsning er etablert i tråd med Boligplanen. Det avsettes 
inntil 1,5 millioner til dette arbeidet. Beløpet innarbeides i budsjett og økonomiplan. 

2. Kommunestyret viser til vedtak i KST sak 28/19 pkt 3.3 og ber om at muligheten for 
kjøp av plasser fra lokale private institusjoner for å dekke kommunens nåværende og 
fremtidige behov også vurderes. 

 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot det alternative forslaget fra Morten Hagen (GBL) på vegne 
av H, FrP og GBL. Forslaget fra Morten Hagen (GBL) ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 
 
Formannskapets vedtak 06.06.2019: 

1. Det vedtas en midlertidig utbedring av Liavegen slik at beboerne kan bo i Liavegen i inntil 5 år 
til en ny og varig løsning er etablert i tråd med Boligplanen. Det avsettes inntil 1,5 millioner til 
dette arbeidet. Beløpet innarbeides i budsjett og økonomiplan. 

2. Kommunestyret viser til vedtak i KST sak 28/19 pkt 3.3 og ber om at muligheten for kjøp av 
plasser fra lokale private institusjoner for å dekke kommunens nåværende og fremtidige 
behov også vurderes. 

 
 
. 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
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Helge Tryggeseth (MDG) 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) la fram følgende forslag:  
Rådmannens innstilling fremmes med følgende endringer: 
Nytt vedtakspunkt 1: «Liavegen bofellesskap sikres, slik at beboere kan benytte boligene til nytt 
bofellesskap er ferdigstilt.» 
Nytt tillegg på vedtakspunkt 2: «når nye boliger er ferdigstilt.» 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot forslaget fra Pål-Arne Oulie (Sp). Innstillingen ble vedtatt 
med 16 mot 10 stemmer.  
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2019: 
1. Det vedtas en midlertidig utbedring av Liavegen slik at beboerne kan bo i Liavegen i inntil 5 år til 

en ny og varig løsning er etablert i tråd med Boligplanen. Det avsettes inntil 1,5 millioner til dette 
arbeidet. Beløpet innarbeides i budsjett og økonomiplan. 

2. Kommunestyret viser til vedtak i KST sak 28/19 pkt 3.3 og ber om at muligheten for kjøp av 
plasser fra lokale private institusjoner for å dekke kommunens nåværende og fremtidige behov 
også vurderes. 

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

67/19 Ladestasjoner for ladbare kjøretøy 
 
Arkivsak: 19/00303 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 06.06.2019 26/19 

Kommunestyret 20.06.2019 67/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

03.06.2019 16/19 

 
Formannskapet behandlet saken i møtet 06.06.2019 som sak 26/19. 
 
Formannskapets behandling i møtet 06.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Paul Andre Lindseth (Uvah.) 
Gard Olsen 
Ordfører Willy Westhagen 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Morten Hagen (GBL) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Oskar Sunde (H) 
Inger Lise Stieng (Ap) 
 
Paul Andre Lindseth (Uavh.) la fram forslag tilsvarende alternativ 2 i saksutredningen: 
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1. Kommunestyret vedtar omlegging av parkering ved rådhuset og etablering av ladestasjoner 
for kommunens ladbare tjenestebiler og for ladbare biler tilhørende ansatte i kommunen og 
besøkende.  

2. Pris for lading av ladbare kjøretøy beregnes ut i fra kommunens totale selvkost ved etablering 
og drift av ladestasjonene. Kommunens inntekt fra ladestasjonene legges inn i budsjett og 
økonomiplan.  

3. Oppsetting av nødvendige ladestasjoner finansieres med lån, momskompensasjon og 
tilskudd. Låneopptak for 2019 økes med 2,2 mill. kr. Øvrig behov for 2020 og fremover tas ved 
behandling av budsjett og økonomiplan 2020-2023  
Kontering:  
3230 4420 1200  691  4,144 mill. kr.  
3729 8300 8410  972  0,829 mill. kr  
3810 4420 1200  691  1,115 mill. kr.  
3910 8300 8701  900  2,2 mill. kr 

 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot det alternative forslaget fra Paul Andre Lindseth (Uavh.) 
Forslaget fra Paul Andre Lindseth (Uavh.) ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer. 
 
Formannskapets vedtak 06.06.2019 
 

1. Kommunestyret vedtar omlegging av parkering ved rådhuset og etablering av ladestasjoner 
for kommunens ladbare tjenestebiler og for ladbare biler tilhørende ansatte i kommunen og 
besøkende.  

2. Pris for lading av ladbare kjøretøy beregnes ut i fra kommunens totale selvkost ved 
etablering og drift av ladestasjonene. Kommunens inntekt fra ladestasjonene legges inn i 
budsjett og økonomiplan.  

3. Oppsetting av nødvendige ladestasjoner finansieres med lån, momskompensasjon og 
tilskudd. Låneopptak for 2019 økes med 2,2 mill. kr. Øvrig behov for 2020 og fremover tas 
ved behandling av budsjett og økonomiplan 2020-2023  
Kontering:  
3230 4420 1200  691  4,144 mill. kr.  
3729 8300 8410  972  0,829 mill. kr  
3810 4420 1200  691  1,115 mill. kr.  
3910 8300 8701  900  2,2 mill. kr 

. 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Anne Marte Skari (Sp) 
Fungerende rådmann Leif Arne Vesteraas 
Ordfører Willy Westhagen 
Oskar Sunde (H) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Anne Marte Skari (Sp) la fram følgende forslag:  
Rådmannens innstilling fremmes. 
1. Kommunestyret vedtar omlegging av parkering ved rådhuset og etablering av ladestasjoner i første 
omgang for kommunens ladbare tjenestebiler.  
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2. Oppsetting av nødvendige ladestasjoner finansieres med lån, momskompensasjon og tilskudd. 
Låneopptak for 2019 økes med 1,2 mill. kr.  

Øvrig behov for 2020 og fremover tas ved behandling av budsjett og økonomiplan 2020-2023  

Kontering: 3230 4420 1200 691 2,894 mill. kr. 3729 8300 8410 972 0,579 mill. kr 3810 4420 1200 691 
1,115 mill. kr. 3910 8300 8701 900 1,2 mill. kr. 

 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot forslaget fra Anne Marte Skari (Sp). Innstillingen ble 
vedtatt med 17 mot 9 stemmer.  
 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2019: 
 
1. Kommunestyret vedtar omlegging av parkering ved rådhuset og etablering av ladestasjoner for 

kommunens ladbare tjenestebiler og for ladbare biler tilhørende ansatte i kommunen og 
besøkende.  

2. Pris for lading av ladbare kjøretøy beregnes ut i fra kommunens totale selvkost ved etablering og 
drift av ladestasjonene. Kommunens inntekt fra ladestasjonene legges inn i budsjett og 
økonomiplan.  

3. Oppsetting av nødvendige ladestasjoner finansieres med lån, momskompensasjon og tilskudd. 
Låneopptak for 2019 økes med 2,2 mill. kr. Øvrig behov for 2020 og fremover tas ved behandling 
av budsjett og økonomiplan 2020-2023  
Kontering:  
3230 4420 1200  691  4,144 mill. kr.  
3729 8300 8410  972  0,829 mill. kr  
3810 4420 1200  691  1,115 mill. kr.  
3910 8300 8701  900  2,2 mill. kr 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

68/19 Overtakelse av gatelys fv 240 strekningen Rækstadgutua – Tingelstad 
kirke. 
 
Arkivsak: 17/00453 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 06.06.2019 29/19 

Kommunestyret 20.06.2019 68/19 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 06.06.2019 sak 29/19 
 
Formannskapets behandling 06.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
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Ordfører Willy Westhagen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 06.06.2019: 
Gran kommune overtar anlegget fra Tingelstad lyslag fra 1.1.2020 og kostnadene innarbeides i 
budsjettrammene for kultur og samfunn 
 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2019: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2019: 
Gran kommune overtar anlegget fra Tingelstad lyslag fra 1.1.2020 og kostnadene innarbeides i 
budsjettrammene for kultur og samfunn. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

69/19 Reglement for kommunestyret i Gran kommune - revidering før 
ikrafttredelse ny kommunelov 
 
Arkivsak: 16/00065 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 20.06.2019 69/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar revidert reglement for Gran kommunestyre. Revideringene trer i kraft fra og 
med konstituerende møte i kommunestyret 24.10.2019. 
 
 
Kommunestyret utsatte behandlingen av saken til møtet 18.09.2019. 
. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

70/19 Reglement for delegering i Gran kommune - revidering før 
ikrafttredelse ny kommunelov 
 
Arkivsak: 16/00065 
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Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 20.06.2019 70/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar revidert reglement for politisk delegering. Det reviderte reglementet trer i 
kraft fra og med konstituerende møte i kommunestyret 24.10.2019. 
 
 
Kommunestyret utsatte behandlingen av saken til møtet 18.09.2019 
. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

71/19 Reglement for formannskapet i Gran kommune - revidering før 
ikrafttredelse ny kommunelov 
 
Arkivsak: 16/00065 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 20.06.2019 71/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar revidert reglement for formannskapet i Gran kommune. Det reviderte 
reglementet trer i kraft fra og med konstituerende møte i kommunestyret 24.10.2019. 
 
 
Kommunestyret utsatte behandlingen av saken til møtet 18.09.2019 
. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 

72/19 Reglement for godtgjøringer og andre økonomiske rammer for 
folkevalgtes arbeid i Gran kommune - revidering før ikrafttredelse av ny 
kommunelov 
 
Arkivsak: 16/00065 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 20.06.2019 72/19 
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Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar revidert i reglement for godtgjøringer og andre økonomiske rammer for 
folkevalgt arbeid i Gran kommune. Det reviderte reglementet trer i kraft fra og med konstituerende 
møte i kommunestyret 24.10.2019. 
 
 
Kommunestyret utsatte behandlingen av saken til møtet 18.09.2019. 
. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

73/19 Interpellasjon fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) om rådgivende 
folkeavstemming om plassering av nytt sjukehjem 
 
Arkivsak: 19/00029 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 20.06.2019 73/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Ordførerens svar ettersendes/legges fram i møtet. 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2019: 
  
Saken ble behandlet etter sak 68/19. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Oskar Sunde (H) 
Helge Haukeli (Ap) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Reidun Helmen (GBL) 
 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) la fram følgende forslag i interpellasjonen: 
I forbindelse med kommunestyrevalget i Gran 2019 gjennomføres rådgivende folkeavstemming. 
Velgerne gis anledning til å svare på følgende spørsmål: 
 
Hvor ønsker du at et nytt sjukehjem og omsorgsboliger med 24 timers tilsyn skal plasseres? Sett 
kryss ved ett av følgende to alternativer: 

 Skjervum 

 Sagatangen 
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Votering 
Ved votering over forslaget i interpellasjonen fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL), falt forslaget med 
16 mot 10 stemmer.  
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2019: 
Forslaget i interpellasjonen falt. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

74/19 Interpellasjon fra Pål-Arne Oulie (Sp) om sikring av telefondekning i 
hele Gran 
 
Arkivsak: 19/00029 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 20.06.2019 74/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Ordførerens svar på interpellasjonen ettersendes/legges fram i møtet. 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Reidun Helmen (GBL) 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Randi Eek Thoren (Ap) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Terje Aschim (GBL) 
 
Moderniseringsdirektør Arne Christensen orienterte om sikring av telefondekning i Gran, som svar på 
interpellasjonen fra Pål-Arne Oulie (Sp). 
 
Anne Solstad (GBL) fikk permisjon kl 1550 og forlot møtet.  
 
Det var deretter 25 representanter til stede i møtet. 
 
Det ble ikke votert og fattet vedtak i interpellasjonssaken. 
. 
[Lagre]  
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75/19 Bredbåndsøknad 2019 
 
Arkivsak: 19/01091 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 20.06.2019 75/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Gran kommunes eget tilskudd på fire millioner innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2020 – 
2023. 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
 
Ordfører Willy Westhagen informerte om at formannskapet hadde fått orientering om saken. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2019: 
Gran kommunes eget tilskudd på fire millioner innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2020 – 
2023. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

76/19 Sak utenom sakslista: Valg av nytt medlem til planutvalget 
 
Arkivsak: 16/02867 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 20.06.2019 76/19 

 
 
Innledningsvis i møtet, under debatten om godkjenning av sakslista, ba Helge Tryggeseth (MDG) om 
at kommunestyret tok opp igjen sak om valg av nytt medlem til planutvalget, K-sak 14/18, møtet 
05.04.2018. Dette på bakgrunn av spørsmål innsendt av Morten Hagen (GBL) i forkant av møtet 
20.06.2019. Spørsmålet gjaldt manglende tilbakemelding på spørsmålet Morten Hagen (GBL) stilte 
under behandlingen av K-sak 84/18 i møtet 18.10.2018 og gjentok i møtet 13.12.2018, om K-sak 
14/18 var i strid med kommuneloven § 16 nr 3. Den 19.06.2019 sendte fungerende rådmann Leif 
Arne Vesteraas ut svar til kommunestyrets medlemmer. Svaret bekreftet at vedtaket i K-sak 14/18 
var i strid med kommuneloven § 16 nr 3.  
 
Kommunestyret vedtok enstemmig å ta saken opp igjen som en sak utenom sakslista, for å omgjøre 
vedtaket. Saken ble behandlet som sak 76/19.  
 
. 
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Kommunestyrets behandling 20.06.2019: 
 
Saken ble behandlet etter sak 74/19 og før sak 75/19. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Randi Eek Thorsen (Ap)  
 
Randi Eek Thorsen (Ap) la fram følgende forslag: 
Gran Arbeiderparti foreslår Gunn Elisabeth Thoresen som nytt, fast medlem av Planutvalget.  
Inger Lise Stieng foreslås som nytt varamedlem. 
 
Votering 
Ved votering ble forslaget fra Randi Eek Thorsen (Ap) enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2019: 
Kommunestyret velger Gunn Elisabeth Thoresen som nytt, fast medlem av planutvalget.  
Inger Lise Stieng velges til ny vara. 
 
[Lagre]  
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