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MØTEPROTOKOLL  
 

Kommunestyret 
 
Dato: 21.02.2019 17:00 
Kl: 1700-2141 
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen 
Arkivsak: 19/00023 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Hans Martin Sørum (GBL), Kari Dæhlen (H), Anne Marte Skari (Sp), Terje 
Asprusten (Ap) 
 
Aud Karin Heggen (Sp) møtte i sak 9/19 
 
Hans Martin Sørum (GBL) forlot møtet kl 2100 etter sak 12/19. 

  
Forfall:  Atle Liaklev (GBL), Eivind Brænden (H), Kine Nan Lium (Ap) 

 
Pål Tingelstad (Sp), permisjon fram til 01.08.2019 

  
Fra administrasjonen: Kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen, kommunalsjef barnehage og 

familie Mona Mikalsen, enhetsleder skole Hilde Laderud, kommunalsjef 
familie og velferd Janicke Brechan, kommunalsjef kultur og samfunn Leif 
Arne Vesteraas, informasjonssjef Kirsten Jåvold Hagen, kvalitetssjef Ellen 
Sagengen, rådgiver Eli Stigen 
 
Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas møtte som rådmann 

  
Protokollfører: Rådgiver Eli Stigen   
  
 
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 24.02.2019. 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 24.01.2019  

2/19 16/00035-53 Referatsaker til kommunestyremøtet 21.02.2019  

3/19 16/00260-5 
Avtale om interkommunalt vertskommunesamarbeid (VKS-avtale) 
for sosialtjenesten i Lunner og Gran 

 

4/19 16/00643-10 Internasjonal strategi - revidering  
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5/19 18/04026-1 Temaplan trafikksikkerhet - rullering av  tiltakslista for 2019  

6/19 16/01467-31 
Søknad om midler for planlegging og gjennomføring av Tour of 
Norway 2019 

 

7/19 19/00065-1 Veteranplan  

8/19 16/00579-34 Bosetting av flyktninger 2019  

9/19 16/00576-43 Detaljregulering felt B – Lygna sør hytteområde - sluttbehandling  

10/19 19/00029-10 
Interpellasjon fra Wenche Strand (Ap) om Movegen Fv 50 - 
strakstiltak 

 

11/19 19/00029-9 Interpellasjon fra Wenche Strand (Ap) om gatebelysning Fv 240  

12/19 19/00029-5 
Interpellasjon fra Roger Nyhus (GBL) og Rune Meier (H) om 
navneendring på idrettshallen i Brandbu 

 

13/19 16/01022-7 Tilstandsrapporten for grunnskolen 2017/2018.  

14/19  
Sak utenom sakslista:  
Valg av nytt medlem og ny vara til Gran kirkelige fellesråd 

 

    

 
 
 
Godkjenning av saksliste 
Rune Meier (H) ba om at kommunestyremøtet tok opp en tilleggssak, utenom sakslista. Med 
henvisning til at han tidligere har informert om at han kommer til å søke permisjon fra politiske verv 
våren 2019, ba Rune Meier (H) kommunestyremøtet vedta valg av Anne Margrethe Knarud (Sp) til 
nytt medlem i Gran kirkelige fellesråd, og valg av han selv til varamedlem i Gran kirkelige fellesråd. 
Ordfører Willy Westhagen besluttet at saken skulle tas opp som siste sak i møtet. Kommunestyret ga 
tilslutning til dette. Se sak 14/19. 
 
Ordfører Willy Westhagen orienterte om at sak 7/19 ville bli tatt opp til behandling kl 1900.  
Sak 6/19 ble behandlet etter sak 7/19. Deretter ble sakene behandlet i den rekkefølgen de fremgikk 
av den utsendte sakslista, til og med sak 12/19. Saks 13/19 ble utsatt slik det fremgår under. 
 
 
Godkjenning av møteinnkalling 
Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
 
Godkjenning av møtebok 
Protokollen fra møtet 24.01.2019 ble enstemmig godkjent. 
 
 
Tema/orienteringer 

 Overordnede resultater for medarbeiderundersøkelsen 10‐faktor v/ kvalitetssjef Ellen Sagengen 

 Krigsveteran Thor Hofsbro orienterte som innledning til sak 7/19 

 Økonomiresultat 2018 v/ Kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen 
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 Varaordfører Kent Arntzen orienterte om at han har søkt fritak fra 01.04.2019 på grunn av at han 
skal flytte fra kommunen. 

 
 
Utsettelse av sak 13/19 
Kl 2105 forslo Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) at behandlingen av sak 13/19 ble utsatt til neste møte.  
 
Disse hadde ordet i utsettelsessaken:  
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Inger Lise Stieng (Ap) 
 
Ved votering over utsettelsesforslaget ble forslaget vedtatt med 17 mot 9 stemmer.  
 
 
Skriftlige og muntlige spørsmål 
Ordfører Willy Westhagen ba om kommunestyrets godkjenning før skriftlige og muntlige spørsmål 
ble tatt opp, kl 2137. Møtet besluttet med 16 mot 10 stemmer å utsette skriftlige og muntlige 
spørsmål ble til neste møte. 
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2/19 Referatsaker til kommunestyremøtet 21.02.2019 
 
Arkivsak: 16/00035 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 21.02.2019 2/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret tar referatsakene til møtet 21.02.2019 til orientering.    
 
Kommunestyrets behandling 21.02.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Ordfører Willy Westhagen 
Leif Arne Vesteraas 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
Morten Gausen  
Morten Hagen (GBL) 
Anne Solstad (GBL) 
Pål-Arne Sangnæs (GBL) 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) ba om at hele avtalen med Sykehuset Innlandet ble sendt ut.  
Ordfører Willy Westhagen svarte at avtalen vil bli sendt ut i sin helhet. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 21.02.2019: 
Kommunestyret tar referatsakene til møtet 21.02.2019 til orientering.    
 
[Lagre]  
 
 
 
 

3/19 Avtale om interkommunalt vertskommunesamarbeid (VKS-avtale) 
for sosialtjenesten i Lunner og Gran 
 
Arkivsak: 16/00260 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 21.02.2019 3/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

04.02.2019 1/19 

Eldrerådet 04.02.2019 4/19 

Gran ungdomsråd 11.02.2019 3/19 
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. 

Rådmannens innstilling:  
Avtale om interkommunalt samarbeid om felles sosialtjeneste for Gran kommune og Lunner 
kommune vedtas.  
 
Det delegeres til rådmannen å godkjenne avtalens vedlegg 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 21.02.2019: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 21.02.2019: 
Avtale om interkommunalt samarbeid om felles sosialtjeneste for Gran kommune og Lunner 
kommune vedtas. 
 
Det delegeres til rådmannen å godkjenne avtalens vedlegg 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

4/19 Internasjonal strategi - revidering 
 
Arkivsak: 16/00643 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 07.02.2019 2/19 

Kommunestyret 21.02.2019 4/19 

Gran ungdomsråd 11.02.2019 2/19 

 
. 
 
Formannskapet behandlet saken i møte 07.02.2019 sak 2/19. 
 
Formannskapets behandling 07.02.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Rune Meier (H) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
 
Ordfører Willy Westhagen la fram følgende endringsforslag: 
 
Rådmannens innstilling punkt 2 og 3 endres til: 
2. Det settes av kr. 200 000 årlig til å forsterke kommunens innsats for å initiere internasjonale 
prosjekter, med særlig vekt på EU- og EØS-programmer. Midler til internasjonalt arbeid 
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finansieres i 2019 fra disposisjonsfond, konto 256990. 
3. Ordningen med et internasjonalt utvalg på tre personer utvides med en person til fire. Den fjerde 
er ordfører. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingens punkt 1 enstemmig vedtatt. 
Punkt 2 i innstillingen ble satt opp mot endringsforslaget fra ordfører Willy Westhagen. Forslaget fra 
ordfører Willy Westhagen ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 
Punkt 3 i innstillingen ble satt opp mot endringsforslaget fra ordfører Willy Westhagen. Forslaget fra 
ordfører Willy Westhagen ble enstemmig vedtatt.. 
 
Formannskapets vedtak 07.02.2019: 
1. Gran kommunestyre vedtar dokumentet «Internasjonal strategi – Gran i en global verden» 
2. Det settes av kr. 200 000 årlig til å forsterke kommunens innsats for å initiere internasjonale 

prosjekter, med særlig vekt på EU- og EØS-programmer. Midler til internasjonalt arbeid 
finansieres i 2019 fra disposisjonsfond, konto 256990. 

3. Ordningen med et internasjonalt utvalg på tre personer utvides med en person til fire. Den fjerde 
er ordfører. 
 

 
 
Kommunestyrets behandling 21.02.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Anne Marte Skari (Sp) 
Ordfører Willy Westhagen 
Rune Meier (H) 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Morten Hagen (GBL) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 21.02.2019: 
1. Gran kommunestyre vedtar dokumentet «Internasjonal strategi – Gran i en global verden» 
2. Det settes av kr. 200 000 årlig til å forsterke kommunens innsats for å initiere internasjonale 

prosjekter, med særlig vekt på EU- og EØS-programmer. Midler til internasjonalt arbeid 
finansieres i 2019 fra disposisjonsfond, konto 256990. 

3. Ordningen med et internasjonalt utvalg på tre personer utvides med en person til fire. Den fjerde 
er ordfører. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

5/19 Temaplan trafikksikkerhet - rullering av  tiltakslista for 2019 
 
Arkivsak: 18/04026 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 04.02.2019 3/19 
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Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

04.02.2019 4/19 

Planutvalget 06.02.2019 2/19 

Formannskapet 07.02.2019 1/19 

Kommunestyret 21.02.2019 5/19 

Gran ungdomsråd 11.02.2019 1/19 

 
 
 
Planutvalget behandlet saken i møte 06.02.2019 sak 2/19 
 
Planutvalgets behandling 06.02.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Wenche Strand (Ap) 
Helge Haukeli (Ap) 
Terje Aschim (GBL) 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Pål Tingelstad (Sp) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 06.02.2019: 
 
Kommunestyret fatter følgende vedtak:  
1. Handlingsplan for fysiske tiltak 2019 datert 5.12.2017 godkjennes.  

2. Bevilgede kommunale generelle trafikksikkerhetsmidler benyttes på prioriterte tiltak så langt det 
    er mulig å gjennomføre i budsjettåret. Resterende midler benyttes på uprioriterte tiltak.    
3. Miljøgata i Gran er et viktig trafikksikkerhetstiltak som bl.a. gir forbedrede krysningspunkt for  
    elever til Hadeland videregående, Gran ungdomsskole og Trintom barneskole og bør derfor    
    prioriteres i fylkeskommunen handlingsprogram for fylkesveger. 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken i møte 07.02.2019 sak 1/19 
 
Formannskapets behandling 07.02.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Arne Olav Olsen 
Morten Hagen (GBL) 
Anne Solstad (GBL) 
Rune Meier (H) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 07.02.2019 
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Kommunestyret fatter følgende vedtak:  
1. Handlingsplan for fysiske tiltak 2019 datert 5.12.2017 godkjennes.  

2. Bevilgede kommunale generelle trafikksikkerhetsmidler benyttes på prioriterte tiltak så langt det 
    er mulig å gjennomføre i budsjettåret. Resterende midler benyttes på uprioriterte tiltak.    
3. Miljøgata i Gran er et viktig trafikksikkerhetstiltak som bl.a. gir forbedrede krysningspunkt for  
    elever til Hadeland videregående, Gran ungdomsskole og Trintom barneskole og bør derfor    
    prioriteres i fylkeskommunen handlingsprogram for fylkesveger. 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 21.02.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Leif Arne Vesteraas 
Anne Marte Skari (Sp) 
Helge Haukeli (Ap) 
Wenche Strand (Ap) 
Rune Meier (H) 
Terje Aschim (GBL) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Oskar Sunde (H) 
Morten Hagen (GBL) 
 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) la fram følgende endringsforslag: 
Store prosjekter på fylkesvegnettet: 
Fv 240 Fjordlinna gang-sykkelveg Skutelandet-Fjordvang flyttes opp igjen til prio 2. 

 
Wenche Strand (Ap) la fram følgende tilleggsforslag: 
Nytt pkt 4.  
Gran kommune tar kontakt med Hvs, Opplandstrafikk og drosjenæringen for å få en evaluering av 
trafikksituasjonen ved Hvs. 
 
 
Votering 
Ved votering over tilleggsforslaget fra Wenche Strand (Ap) til nytt punkt 4, ble forslaget enstemmig 
vedtatt. 
 
Ved votering over endringsforslaget fra Øyvind Kvernvold Mhre (GBL), ble forslaget vedtatt med 14 
mot 13 stemmer 
 
Ved votering ble innstillingen med de vedtatte endringene enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 21.02.2019: 
Kommunestyret fatter følgende vedtak:  
1. Handlingsplan for fysiske tiltak 2019 datert 5.12.2017 godkjennes, med følgende endring: 

      Store prosjekter på fylkesvegnettet: 
      Fv 240 Fjordlinna gang-sykkelveg Skutelandet-Fjordvang flyttes opp igjen til prio 2.  

2. Bevilgede kommunale generelle trafikksikkerhetsmidler benyttes på prioriterte tiltak så langt det 
er mulig å gjennomføre i budsjettåret. Resterende midler benyttes på uprioriterte tiltak.    
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3. Miljøgata i Gran er et viktig trafikksikkerhetstiltak som bl.a. gir forbedrede krysningspunkt for 
elever til Hadeland videregående, Gran ungdomsskole og Trintom barneskole og bør derfor 
prioriteres i fylkeskommunen handlingsprogram for fylkesveger. 

4. Gran kommune tar kontakt med Hvs, Opplandstrafikk og drosjenæringen for å få en evaluering 
av trafikksituasjonen ved Hvs. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

6/19 Søknad om midler for planlegging og gjennomføring av Tour of Norway 
2019 
 
Arkivsak: 16/01467 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 07.02.2019 5/19 

Kommunestyret 21.02.2019 6/19 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 07.02.2019 sak 5/19 
 
Formannskapets behandling 07.02.2019: 
 
Ordfører Willy Westhagen innledet med en orientering om status for saken. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 07.02.2019: 
Kommunestyret finner ikke å kunne innvilge søknad om kr. 200.000 til Tour of Norway 2019.  
 
 
 
Kommunestyrets behandling 21.02.2019: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 21.02.2019: 
Kommunestyret finner ikke å kunne innvilge søknad om kr. 200.000 til Tour of Norway 2019.  
 
[Lagre]  
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7/19 Veteranplan 
 
Arkivsak: 19/00065 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 04.02.2019 6/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

04.02.2019 3/19 

Gran ungdomsråd 11.02.2019 5/19 

Kommunestyret 21.02.2019 7/19 

Formannskapet 07.02.2019 4/19 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 07.02.2019 sak 4/19 
 
Formannskapets behandling 07.02.2019: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Rune Meier (H) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Morten Hagen (GBL) 
Anne Solstad (GBL) 
 
 
Rune Meier (H) la fram følgende tilleggsforslag: 
Følgende avsnitt legges inn i planen:  
«Kamerat- og familiestøtte 
 
Veteranorganisasjonen driver selv kamerat-/familiestøttearbeid hvor det drives frivillig, forebyggende 
arbeid blant veteraner og deres pårørende. Kamerat- og familiestøtte kan bistå med praktisk hjelp, 
bistå ved legebesøk, samtaler med NAV, politi, bank eller andre hvis dette er ønskelig. På Hadeland 
tilbyr NVIO kamerat- og familiestøtte og har autoriserte kamerat- og familiestøttere. Disse har 
taushetsplikt og kontakt kan også initieres av saksbehandlere/lege.» 
 
 
Teksten bør settes inn under punktet Skole og barnehage som illustrert:  
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Rune Meier (H) la fram følgende endringsforslag: 
Hjemmesonen og Veteran møter veteran er oppført med personlige e-post og telefonnummer, disse 
må byttes til ikke-personlige slik at vi slipper å vedta ny plan hver gang de bytter mannskap. Evt. kan 
vi ta dem ut, siden de er på samlesiden som det også henvises til. 
 
Votering 
Ved votering over tilleggsforslaget fra Rune Meier (H), ble forslaget enstemmig vedtatt. 
Ved votering over endringsforslaget fra Rune Meier (H), ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering ble innstillingen med de vedtatte endringene og tilleggene enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 07.02.2019: 
Veteranplan 2019 – 2022 vedtas med følgende tillegg og endring: 
 

Tillegg: 
Følgende avsnitt legges inn i planen:  
«Kamerat- og familiestøtte 
 
Veteranorganisasjonen driver selv kamerat-/familiestøttearbeid hvor det drives frivillig, 
forebyggende arbeid blant veteraner og deres pårørende. Kamerat- og familiestøtte kan bistå 
med praktisk hjelp, bistå ved legebesøk, samtaler med NAV, politi, bank eller andre hvis dette er 
ønskelig. På Hadeland tilbyr NVIO kamerat- og familiestøtte og har autoriserte kamerat- og 
familiestøttere. Disse har taushetsplikt og kontakt kan også initieres av saksbehandlere/lege.» 

 
Endring: 
Hjemmesonen og Veteran møter veteran er oppført med personlige e-post og telefonnummer, 
disse må byttes til ikke-personlige slik at vi slipper å vedta ny plan hver gang de bytter 
mannskap. Evt. kan vi ta dem ut, siden de er på samlesiden som det også henvises til. 

 
Utgift til felles markering dekkes innenfor budsjettområde 6.0 Politiske organer. 
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Kommunestyrets behandling 21.02.2019: 
 
Før behandling av saken innledet krigsveteran Thor Hofsbro med en orientering.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Rune Meier (H) 
Ordfører Willy Westhagen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 21.02.2019: 
Veteranplan 2019 – 2022 vedtas med følgende tillegg og endring: 
 

Tillegg: 
Følgende avsnitt legges inn i planen:  
«Kamerat- og familiestøtte 
 
Veteranorganisasjonen driver selv kamerat-/familiestøttearbeid hvor det drives frivillig, 
forebyggende arbeid blant veteraner og deres pårørende. Kamerat- og familiestøtte kan bistå 
med praktisk hjelp, bistå ved legebesøk, samtaler med NAV, politi, bank eller andre hvis dette er 
ønskelig. På Hadeland tilbyr NVIO kamerat- og familiestøtte og har autoriserte kamerat- og 
familiestøttere. Disse har taushetsplikt og kontakt kan også initieres av saksbehandlere/lege.» 

 
Endring: 
Hjemmesonen og Veteran møter veteran er oppført med personlige e-post og telefonnummer, 
disse må byttes til ikke-personlige slik at vi slipper å vedta ny plan hver gang de bytter 
mannskap. Evt. kan vi ta dem ut, siden de er på samlesiden som det også henvises til. 

 
Utgift til felles markering dekkes innenfor budsjettområde 6.0 Politiske organer. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

8/19 Bosetting av flyktninger 2019 
 
Arkivsak: 16/00579 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 07.02.2019 3/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

04.02.2019 2/19 

Gran ungdomsråd 11.02.2019 4/19 

Eldrerådet 04.02.2019 5/19 

Kommunestyret 21.02.2019 8/19 
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Formannskapet har behandlet saken i møte 07.02.2019 sak 3/19 
 
Formannskapets behandling 07.02.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Janicke Brechan 
Ordfører Willy Westhagen 
Rune Meier (H) 
Varaordfører Kent Arntzen (Frp) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
 
Morten Hagen (GBL) ba om at en oversikt over antall bosatte de siste årene fordelt på personer med 
vedtak og familiegjenforente, ble fremlagt. Kommunalsjef familie og velferd Janicke Brechan 
bekreftet at oversikten vil bli gjort tilgjengelig før saken behandles i kommunestyremøtet.  

Rune Meier (H) spurte om rapportene for bosetting av flyktninger, som tidligere ble lagt fram 
sammen med møtedokumentene for formannskapet. Rådmann Lars Ole Saugnes svarte at han vil 
undersøke dette. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen vedtatt med 8 mot 1 stemme. 
 
Formannskapets vedtak 07.02.2019: 

1. Gran kommune bosetter 24 flyktninger i 2019 
2. Familiegjenforening kommer i tillegg 

 
. 
 
 
Kommunestyrets behandling 21.02.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Wenche Strand (Ap) 
Rune Meier (H) 
Ordfører Willy Westhagen 
Morten Hagen (GBL) 
Terje Aschim (GBL) 
Vemund Viken (Ap) 
Varaordfører Kent Arntzen (Frp) 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Paul Andre Lindseth (Uavh.) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
 
Helge Tryggeseth (MDG) la fram følgende endringsforslag:  
Første setning endres til: Gran Kommune bosetter inntil 30 flyktninger i 2019. 
 
Varaordfører Kent Arntzen (Frp) la fram følgende endringsforslag:  
Gran kommune bosetter inntil 12 nye flyktninger samt familiegjenforening i 2019 
 
Paul Andre Lindseth (Uavh.) la fram følgende tilleggsforslag til punkt 3:  
Gran kommune stiller seg disponibel til å bosette flere flyktninger enn anmodet ved behov. 



 14  

 
Helge Tryggeseth (MDG) trakk sitt forslag. 
 
Votering 
Ved votering over forslaget fra varaordfører Kent Arntzen (Frp), falt forslaget med 23 mot 4 stemmer.  
Ved votering over forslaget fra Paul Andre Lindseth (Uavh.) til tilleggspunkt 3, ble forslaget vedtatt 
med 15 mot 12 stemmer.  
 
Ved votering ble innstillingen med det vedtatte tillegget vedtatt med 23 mot 4 stemmer. 
 
Kommunestyrets vedtak 21.02.2019: 
1. Gran kommune bosetter 24 flyktninger i 2019. 
2. Familiegjenforening kommer i tillegg. 
3. Gran kommune stiller seg disponibel til å bosette flere flyktninger enn anmodet ved behov. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
 

9/19 Detaljregulering felt B – Lygna sør hytteområde - sluttbehandling 
 
Arkivsak: 16/00576 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 06.02.2019 3/19 

Kommunestyret 21.02.2019 9/19 

 
 
 
Planutvalget har behandlet saken i møte 06.02.2019 sak 3/19 
 
Planutvalgets behandling 06.02.2019: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 06.02.2019: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Gran kommunestyre forslag til reguleringsplan 
for felt B – Lygna sør hytteområde, med plankart datert 22.01.2019, reguleringsbestemmelser sist 
revidert 22.01.2019 og planbeskrivelse revidert 22.01.2019. 
 
Nytt vegnavn fastsettes til Badstuåsen. 
 
Klagefrist settes til tre uker etter kunngjøringsdato. 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 21.02.2019: 
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Anne Marte Skari (H) hadde i forkant av møtet stilt spørsmål om sin habilitet i saken som følge av at 
hun er grunneier i området. Eiendommen hennes er ikke direkte berørt av reguleringssaken, men 
hun er medlem i et andelslag som står som forslagstiller til reguleringsplanforslaget. Hun sitter ikke i 
styret selv, men ektefellen hennes er styremedlem i andelslaget. 
 
Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas orienterte om rådmannens vurdering av 
habilitetsspørsmålet. Han anbefalte at Anne Marte Skari (Sp) ble erklært inhabil på bakgrunn av at 
ektefellen er styremedlem i andelslaget, jf. fvl § 6 c. 
 
Ved votering ble Anne Marte Skari (Sp) enstemmig erklært inhabil, og deltok dermed ikke i 
behandlingen av saken. Aud Karin Heggen (Sp) møtte som vara.  
 
 
Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas innledet med en orientering med henvisning til 
notatet som var sendt ut 20.02.2019. Han beklaget at feilen i plangrunnlaget ble oppdaget så seint i 
prosessen. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Leif Arne Vesteraas 
Morten Hagen (GBL) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende forslag:  
Forslaget er basert på alt. 2 i rådmannens notat datert 19.2.2019 utsendt til kommunestyret 
20.2.2019. I siste setning er følgende ord fra rådmannens notat strøket: «…skal ta hensyn til faktisk 
plassering av bekk…». 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Gran kommunestyre forslag til reguleringsplan 
for felt B – Lygna sør hytteområde, med plankart datert 22.01.2019, reguleringsbestemmelser sist 
revidert 22.01.2019 og planbeskrivelse revidert 22.01.2019. De to nordligste tomtene i BFR1 og den 
nordligste tomta i BFR2 kan ikke bebygges før det foreligger nytt plankart med bestemmelser som 
viser faktisk plassering av bekk og hensynssone langs bekken, eller før det foreligger planer for tiltak 
godkjent av NVE og Gran kommune. Teknisk plan for veg og kulvert skal dimensjoneres for 200-
årsflom.  
  
Nytt vegnavn fastsettes til Badstuåsen.   
  
Klagefrist settes til tre uker etter kunngjøringsdato. 
  

 
Anne Margrethe Knarud (Sp) la fram følgende forslag: 
I medhold av plan og bygningsloven paragraf 12-12 vedtar Gran Kommunestyre forslag til 
reguleringsplan for felt B - Lygna sør hytteområde, med plankart datert 22.01.19, 
reguleringsbestemmelser sist revidert 22.01.19 og planbeskrivelse revidert 22.01.19. De to nordligste 
tomtene i BFR1 og den nordligste tomta i BFR2 kan ikke bebygges før det foreligger nytt plankart med 
bestemmelser som viser faktisk plassering av bekk og hensynssone langs bekken, eller før det 
foreligger planer for tiltak godkjent av NVE og Gran kommune. Teknisk plan for veg skal ta hensyn til 
faktisk plassering av bekk og kulvert skal dimensjoneres for 200-års flom. 
 
Nytt vegnavn fastsettes til Badstuåsen. 
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Klagefristen settes til tre uker etter kunngjøringsdato.  
 
 
Ordfører Willy Westhagen foreslo gruppemøte. Det ble holdt 10 minutter pause med gruppemøte. 
 
Anne Margrethe Knarud (Sp) trakk sitt forslag. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot forslaget fra Morten Hagen (GBL)  
 
Forslaget fra Morten Hagen (GBL) ble enstemmig vedtatt 
 
Kommunestyrets vedtak 21.02.2019: 
Forslaget er basert på alt. 2 i rådmannens notat datert 19.2.2019 utsendt til kommunestyret 
20.2.2019. I siste setning er følgende ord fra rådmannens notat strøket: «…skal ta hensyn til faktisk 
plassering av bekk…». 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Gran kommunestyre forslag til reguleringsplan 
for felt B – Lygna sør hytteområde, med plankart datert 22.01.2019, reguleringsbestemmelser sist 
revidert 22.01.2019 og planbeskrivelse revidert 22.01.2019. De to nordligste tomtene i BFR1 og den 
nordligste tomta i BFR2 kan ikke bebygges før det foreligger nytt plankart med bestemmelser som 
viser faktisk plassering av bekk og hensynssone langs bekken, eller før det foreligger planer for tiltak 
godkjent av NVE og Gran kommune. Teknisk plan for veg og kulvert skal dimensjoneres for 200-
årsflom.  
  
Nytt vegnavn fastsettes til Badstuåsen.   
  
Klagefrist settes til tre uker etter kunngjøringsdato. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

10/19 Interpellasjon fra Wenche Strand (Ap) om Movegen Fv 50 - strakstiltak 
 
Arkivsak: 19/00029 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 21.02.2019 10/19 

 
 

Ordførerens innstilling: 
 
 
Ordføreren svar på interpellasjonen ettersendes. 
 
Kommunestyrets behandling 21.02.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Wenche Strand (Ap) 
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Ordfører Willy Westhagen  
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Helge Tryggeseth (MDG) 
 
Wenche Strand (Ap)la fram følgende forslag i interpellasjonen: 
Gran kommune v/ ordfører tar kontakt med OFK for å få til strakstiltak i Movegen. Hva kan gjøres for 
at det blir iverksatt strakstiltak slik at myke trafikanter kan ferdes trygt langs Fv50 – Movegen inntil 
gang- og sykkelvei er etablert.  
Kan det søkes ekstra midler fra OFK v/ trafikksikkerhetsutvalget. 
 
Wenche Strand (Ap) trakk siste setning i forslaget. 
 
Votering 
Ved votering ble forslaget fra Wenche Strands (Ap) enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 21.02.2019: 
Gran kommune v/ ordfører tar kontakt med OFK for å få til strakstiltak i Movegen. Hva kan gjøres for 
at det blir iverksatt strakstiltak slik at myke trafikanter kan ferdes trygt langs Fv50 – Movegen inntil 
gang- og sykkelvei er etablert.  
 
[Lagre]  
 
 
 
 

11/19 Interpellasjon fra Wenche Strand (Ap) om gatebelysning Fv 240 
 
Arkivsak: 19/00029 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 21.02.2019 11/19 

 
 

Ordførerens innstilling: 
 
 
Ordførerens svar på interpellasjonen ettersendes. 
 
 
Kommunestyrets behandling 21.02.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Morten Hagen (GBL) 
Wenche Strand (Ap) 
Terje Aschim (GBL) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Einar Ellefsrud (Uavh.) 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Rune Meier (H) 
Oskar Sunde (H) 
Leif Arne Vesteraas 
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Wenche Strand (Ap) la fram følgende forslag i interpellasjonen: 
Gran kommune tar kontakt med fylket for snarlig å få en avtale for fortsatt drift av gatelysene på 

strekningen Rækstadgutua  – Tingelstad kirke FV 240. 
 
Med henvisning til sitt svar på interpellasjonen anmodet ordfører Willy Westhagen Wenche Strand 
(Ap) om å trekke forslaget til vedtak. 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende forslag:  
Gran kommune jobber videre for å få fylkeskommunen til å ta over lysanlegget langs fylkesvei 240 
som i over 20 har vært driftet med private midler i regi av Tingelstad lyslag. 
Frem til fylkeskommunen eventuelt tar over lysanlegget tar Gran kommune ansvar for drift og 
vedlikehold av lysanlegget. 
 
Morten Hagen (GBL) ba om setningsvis votering over sitt forslag. 
 
Wenche Strand (Ap) trakk sitt forslag. 
 
Votering 
Ved votering over første setning i forslaget fra Morten Hagen (GBL), ble forslaget enstemmig vedtatt. 
Ved votering over andre setning i forslaget fra Morten Hagen (GBL), falt forslaget med 15 mot 12 
stemmer.  
 
Kommunestyrets vedtak 21.02.2019: 
Gran kommune jobber videre for å få fylkeskommunen til å ta over lysanlegget langs fylkesvei 240 
som i over 20 har vært driftet med private midler i regi av Tingelstad lyslag. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

12/19 Interpellasjon fra Roger Nyhus (GBL) og Rune Meier (H) om 
navneendring på idrettshallen i Brandbu 
 
Arkivsak: 19/00029 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 21.02.2019 12/19 

 
 

Ordførerens innstilling: 
 
 
Ordførerens svar på interpellasjonen ettersendes. 
 
Kommunestyrets behandling 21.02.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Oskar Sunde (H) 
Pål-Arne Sangnæs (GBL) 
Helge Tryggeseth (MDG) 
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Anne Margrethe Knarud (Sp) 
Morten Hagen (GBL) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Helge Haukeli (Ap) 
 
Roger Nyhus (GBL) og Rune Meier (H) la fram følgende forslag i interpellasjonen: 
Vårt forslag til vedtak er å kalle hallen Brandbuhallen. 
 
Ordfører Willy Westhagen la fram følgende forslag i sitt svar på interpellasjonen: 
Navnet endres til Brandbu idrettshall i tråd med ønske fra Brandbu idrettsforening. 
 
Oskar Sunde (H) la fram følgende forslag til vedtak:  

 Rosensdalshallen får navnet Brandbu idrettshall. 
 Gran kommune tar kontakt med Brandbu idrettsforening for å starte et prosjekt med tittel 

«Brandbu idrettspark»: 
o Hvordan området kan markedsføres som en helhet? 

 Skoler 
 Idrettsanlegg 
 Utendørs amfi 
 Parkeringsmuligheter 

o Hvordan et fellesnavn kan brukes ved arrangement? 
 
Votering 
Ved votering ble forslaget fra Osker Sunde (H) satt opp mot interpellantenes forslag. Forslaget fra 
Oskar Sunde (H) ble vedtatt med 19 mot 7 stemmer. 
 
Kommunestyrets vedtak 21.02.2019: 
 

 Rosensdalshallen får navnet Brandbu idrettshall. 
 Gran kommune tar kontakt med Brandbu idrettsforening for å starte et prosjekt med tittel 

«Brandbu idrettspark»: 
o Hvordan området kan markedsføres som en helhet? 

 Skoler 
 Idrettsanlegg 
 Utendørs amfi 
 Parkeringsmuligheter 

o Hvordan et fellesnavn kan brukes ved arrangement? 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

13/19 Tilstandsrapporten for grunnskolen 2017/2018. 
 
Arkivsak: 16/01022 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 21.02.2019 13/19 

 
 

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

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

 
 
Kommunestyrets behandling 21.02.2019: 
 
Kl 2105 forslo Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) at behandlingen av sak 13/19 ble utsatt til neste møte.  
 
Disse hadde ordet i utsettelsessaken:  
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Inger Lise Stieng (Ap) 
 
Ved votering over utsettelsesforslaget ble forslaget vedtatt med 17 mot 9 stemmer.  
 
Behandling av saken ble utsatt til kommunestyremøtet 03.04.2019. 
. 
 
 
[Lagre]  
 
 

14/19 Sak utenom sakslista: Valg av nytt medlem og ny vara til Gran kirkelige 
fellesråd 
 
Arkivsak: 16/02867 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 21.02.2019 14/19 

 
 
Saken var ikke utredet av administrasjonen. 

. 

. 
Kommunestyrets behandling 21.02.2019: 
 
Rune Meier (H) ba innledningsvis i møtet om at kommunestyremøtet tok opp en tilleggssak, utenom 
sakslista. Ordfører Willy Westhagen godkjente dette, og kommunestyremøtet ga tilslutning til at 
saken ble tatt opp som siste sak i møtet. 
 
Med henvisning til at han kommer til å søke permisjon fra politiske verv våren 2019, ba Rune Meier 
(H) om at kommunestyremøtet valgte Anne Margrethe Knarud (Sp) til nytt medlem i Gran kirkelige 
fellesråd, og at møtet samtidig valgte han selv til nytt varamedlem i Gran kirkelige fellesråd.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Rune Meier (H) 
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Votering 
Ved votering ble forslaget fra Rune Meier (H) enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 21.02.2019: 
Kommunestyret velger Anne Marte Knarud (Sp) til nytt medlem i Gran kirkelige fellesråd, og Rune 
Meier (H) til ny vara.. 
 
[Lagre]  
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