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MØTEPROTOKOLL  
 

Kommunestyret 
 
Dato: 25.04.2019 17:00 
Kl: 1700-2259 
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen 
Arkivsak: 19/00023 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Kari Dæhlen (H), Anne Marte Skari (Sp) 

  
Forfall:  Oskar Sunde (H) 

 
Pål Tingelstad (Sp) har permisjon fram til 01.08.2019 
 
Rune Meier (H) møtte kl 1705, under møtets innledning 
Morten Hagen (GBL) møtte kl 1710, under orienteringen om planstrategi 

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

Mikalsen, kommunalsjef helse og omsorg Mette Mosby, kommunalsjef stab 
og støtte Morten Gausen, informasjonssjef Kirsten Jåvold Hagen, 
digitaliseringskonsulent Tore Løvhaug, kvalitetssjef Ellen Sagengen, 
spesialrådgiver Øyvind A Sørlie, SLT-koordinator Inger Reidun Fleisher, 
rådgiver Eli Stigen 

  
Protokollfører: Rådgiver Eli Stigen 
  
 
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 27.04.2019. 
 
 

SAKSLISTE  

38/19 18/03068-39 
Endring av reguleringsplan Rv 4 Sandvoll – Amundrud - 
sluttbehandling 

 

39/19 19/00187-6 
Valg av nytt medlem til styringsgruppe for arbeidet med 
kommunedelplan for kultur 

 

40/19 18/04026-2 Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022  
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Godkjenning av møteinnkalling 
Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
 
Godkjenning av saksliste 
Sakslista til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
Randi Eek Thorsen (Sp) viste til dagsorden for møtet og spurte om det ville bli gitt orientering om 
Snekkergården. Ordfører Willy Westhagen svarte at det var planlagt å gi en orientering i møtet. 
 
 
Tema/orienteringer 
 

Planstrategi v/ spesialrådgiver Øyvind A Sørlie  

 Hapro AS v/ administrerende direktør Tor Gjæver  

 Hadeland Energi AS v/ styreleder Bjørn Niklas Sjøstrøm og daglig leder Stein Aukner  

 Status i digitaliseringsarbeidet v/ kvalitetssjef Ellen Sagengen og digitaliseringskonsulent Tore 
Løvhaug 

 Politirådet v/ politikontakt Morten Lafton og SLT-koordinatorInger Reidun Fleisher 

 Risiko og sårbarhetsanalyse v/ kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas 

 Ordfører Willy Westhagen orienterte til slutt i møtet: 

o Gave fra Sparebankstiftelsen – midler til digitalt utstyr i skolen 

o Snekkergården - status for saken 

  

Behandling av saker og fortsettelse av møtet etter kl 2130 
Ordfører Willy Westhagen ba kl 2136 om kommunestyrets tilslutning til å behandle flere saker. 
Kommunestyret ga sin tilslutning. 
 
 
Skriftlige spørsmål til kommunestyremøtet 21.02.2019, der svar var sendt ut på forhånd 

 Spørsmål om sommerskole, fra Anne Margrethe Knarud (Sp) 

 Spørsmål om rutiner ved påskjønnelser, fra Wenche Strand (Ap) 

 Spørsmål om sykehjemsprosjektet, fra Lars Erik Flatø (Ap) 

 Spørsmål om planlagt oppfølging av økonomiplanen, fra Pål-Arne Oulie (Sp) 

I tillegg hadde ordføreren svart skriftlig på muntlige spørsmål fra Anne Solstad (GBL) om utstyret til 
musikkproduksjon og om kulturskolen. Svar på disse er vedlagt. 

 
Oppfølgingsspørsmål: 

 Anne Margrethe Knarud (Sp) stilte oppfølgingsspørsmål om status for arbeidet med 
sommerskole. Kommunalsjef barnehage og skole Mona Mikalsen besvarte spørsmålet. 

 Pål-Arne Oulie (Sp) stilte oppfølgingsspørsmål om planlagt oppfølging av økonomiplanen 
videre i økonomiplanperioden. Spørsmålet vil bli sendt skriftlig. 
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Skriftlige spørsmål til kommunestyremøtet 03.04.2019, der svar var sendt ut på forhånd 

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

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

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

 Spørsmål om Hadeland Energi og fusjon, fra Pål-Arne Oulie (Sp)  
  
 
Anmodning om å avslutte møtet kl 2252 
Kl 2252 ba Rune Meier (H) ordføreren om å avslutte møtet, og i stedet utsette kommentarer og 
spørsmål fra spørsmålsstillerne til de to siste skriftlige spørsmålene, til kommunestyremøtet 
23.05.2019. Anmodningen ble avslått fordi det kun gjensto ett skriftlig spørsmål. (Spørsmålet om 
Hadeland Energi og fusjon, der svaret var sendt ut på forhånd.)   
 
 
Muntlige spørsmål 

 Terje Aschim (GBL) stilte spørsmål om støvdempende midler i forbindelse med gravearbeidet 
i Storlinna. Ordfører Willy Westhagen besvarte spørsmålet, på bakgrunn av skriftlig svar fra 
kommunalsjef Leif Arne Vesteraas  
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38/19 Endring av reguleringsplan Rv 4 Sandvoll – Amundrud - sluttbehandling 
 
Arkivsak: 18/03068 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 25.04.2019 15/19 

Kommunestyret 25.04.2019 38/19 

 
 
Kommunestyrets behandling 25.04.2019: 
 
Ordfører Willy Westhagen innledet med en orientering om saken og informerte kommunestyret om 
behandlingen i møtet i planutvalget 25.04.2019, sak 15/19. Planutvalget vedtok rådmannens 
innstilling i sitt møte. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Helge Haukeli (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
Anne Marte Skari (Sp) 
 
Helge Haukeli (Ap) la fram følgende tilleggsforslag: 
Gran kommune ber samtidig Statens Vegvesen revurdere sin beslutning om å ikke bekoste 
gjenoppbygging av bru over RV4 ved Steinerud.  
En ny enklere bru for gående og syklende vil være av stor verdi for folkehelsa, da dette er en del av en 
viktig turveg. Brua binder også sammen eldgamle kuturhistoriske gutuer som har vært ferdselåre for 
bygdas befolkning i uminnelige tider. Som turveg  ligger denne fredelig adskilt fra trafikk, i motsetning 
til undergangen ved Mohagavegen.  
RV4 deler bygda Moen i to, og det er sterkt ønskelig at alle passeringspunkter opprettholdes i et tett 
befolket område av kommunen.  
 
Votering 
Ved votering over tilleggsforslaget fra Helge Haukeli (Ap), falt forslaget med 16 mot 11 stemmer. 
 
Ved votering ble innstillingen vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 25.04.2019: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Gran kommunestyre forslag til endring av 
reguleringsplan for Rv 4 Sandvoll-Amundrud, med plankart sist revidert 18.03.2019, 
reguleringsbestemmelser sist revidert 18.03.2019 og planbeskrivelse sist revidert 18.01.2019. 
 
Klagefrist settes til tre uker etter kunngjøringsdato. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

39/19 Valg av nytt medlem til styringsgruppe for arbeidet med 
kommunedelplan for kultur 
 
Arkivsak: 19/00187 
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Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 25.04.2019 39/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til politisk styringsgruppe for arbeidet med 
kommunedelplan for kultur for resten av valgperioden 2015-2019: …  
 
Kommunestyrets behandling 25.04.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Wenche Strand (Ap) 
Ordfører Willy Westhagen 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Leif Arne Vesteraas 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
Rune Meier (H) 
 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) la fram følgende endringsforslag: 
1:  Styringsgruppe for arbeidet med kommunedelplan for kultur utvides 

     til 5 medlemmer. 

2:  Som nye medlemmer velges: 

    - Hilde Smerud, FrP 

    - Helge Tryggeseth, De Grønne 

    - Øyvind Kvernvold Myhre, Gran Bygdeliste  

 
Anne Margrethe Knarud (Sp) ba om gruppemøte. Det ble holdt pause med gruppemøter. 
 
Votering 
Ved votering over endringsforslaget fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) ble forslaget vedtatt med 23 
mot 4 stemmer. 
 
Det ble ikke votert over innstillingen. 
 
Kommunestyrets vedtak 25.04.2019: 
1:  Styringsgruppe for arbeidet med kommunedelplan for kultur utvides til 5 medlemmer. 
2:  Som nye medlemmer velges: 
    - Hilde Smerud, FrP 
    - Helge Tryggeseth, De Grønne 
    - Øyvind Kvernvold Myhre, Gran Bygdeliste  
 
[Lagre]  
 
 
 
 

40/19 Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022 
 
Arkivsak: 18/04026 

Behandlet av Møtedato Saknr 
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Eldrerådet   

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

18.03.2019 7/19 

Gran ungdomsråd 22.03.2019 6/19 

Planutvalget 20.03.2019 14/19 

Formannskapet 21.03.2019 11/19 

Kommunestyret 03.04.2019 25/19 

Kommunestyret 25.04.2019 40/19 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 21.03.2019 sak 11/19 
 
Formannskapets behandling 21.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Kommunalsjef stab og støtte Leif Arne Vesteraas 
Morten Hagen (GBL) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Anne Solstad (GBL) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 21.03.2019: 
Kommunestyret vedtar Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022  
 
 
 
 
Kommunestyrets behandling 25.04.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Morten Hagen (GBL) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Mona Mikalsen 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Ordfører Willy Westhagen 
 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) la fram følgende forslag: 
1:  Som i innstillingen 
2:  Økte kostnader til skoleskyss dekkes ved at budsjett for skole og barnehager økes med 180.000. 
Midlene hentes fra disposisjonsfondet. 
  
Votering 
Ved votering over forslaget fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL), ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 25.04.2019: 
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Kommunestyret vedtar Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022.  
Økte kostnader til skoleskyss dekkes ved at budsjett for skole og barnehager økes med 180.000. 
Midlene hentes fra disposisjonsfondet. 
  
 
[Lagre]  
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