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MØTEPROTOKOLL  
 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Dato: 04.02.2019 13:30 
Sted: Gran rådhus. Møterom Granavollen 
Arkivsak: 18/03205 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Fra administrasjonen: Janicke Brechan, Gunn Kristin Reinli 
  
Protokollfører:  Gunn Kristin Reinli 
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 15.02.19 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet @  

1/19 16/00260-5 
Avtale om interkommunalt vertskommunesamarbeid (VKS-avtale) 
for sosialtjenesten i Lunner og Gran 

 

2/19 16/00579-34 Bosetting av flyktninger 2019  

3/19 19/00065-1 Veteranplan  

4/19 18/04026-1 Temaplan trafikksikkerhet - rullering av  tiltakslista for 2019  

    

 
  



 2  

 
 

Orienteringer: 
 
 

 Høringsnotat med forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for 
personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom v/Gunn Kristin Reinli 
Kort redegjørelse for høringsnotatet som har kommet. 
Forslag om å sette ned arbeidsgruppe sammen med representanter for eldrerådet og Gran 
ungdomsråd. Leder for rådet Hanne Magnussen og utvalgssekretær representerer rådet i 
arbeidsgruppa. 
 

 Revidering av reglement for råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
v/Gunn Kristin Reinli 
Nytt reglement skal vedtas av sittende KST, og skal være revidert i løpet av våren. Behandling 
i rådet i møtet 06.05.2019. Forslag om å sette ned en arbeidsgruppe sammen med 
representanter fra eldrerådet og Gran ungdomsråd. Leder for rådet Hanne Magnussen og 
utvalgssekretær representerer råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i 
denne gruppa. 
 
Ord i saken: Hanne Magnussen, Knut Raddum, Hans Bjørge. 
 

 Omstilling tilrettelagte tjenester 
Kommunalsjef for familie og velferd Janicke Brechan orienterte om «brukermedvirkning i 
omstillingsprosesser»  
Beskrivelse av brukermedvirkning både på individ- og systemnivå.  
Omstilling tilrettelagte tjenester handler om ØKONOMI - få en drift som er innenfor rammen 
av kommunestyrets vedtatte budsjett og økonomiplan 2019-2022. 
Dette skal være innenfor rammen av lovlig og forsvarlige tjenester og i tråd med arbeidslivets 
lov og avtaleverk. 
 
Ord i saken: 
Hanne Magnussen, Knut Raddum, Hans Bjørge og Aksel Grinaker. 
 
 

 
 

1/19 Avtale om interkommunalt vertskommunesamarbeid (VKS-avtale) 
for sosialtjenesten i Lunner og Gran 
 
Arkivsak: 16/00260 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 21.02.2019 2/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

04.02.2019 1/19 

Eldrerådet 04.02.2019 4/19 

Gran ungdomsråd   
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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 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 04.02.2019: 
Kommunalsjef Janicke Brechan orienterte i saken.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Hanne Magnussen, Knut Raddum,  
 
Votering 
Enstemmig som rådmannens innstilling 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 04.02.2019: 
Avtale om interkommunalt samarbeid om felles sosialtjeneste for Gran kommune og Lunner 
kommune vedtas. 
 
Det delegeres til rådmannen å godkjenne avtalens vedlegg 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

2/19 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   

Eldrerådet 04.02.2019 5/19 

Kommunestyret 21.02.2019 7/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

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

 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 04.02.2019: 
Kommunalsjef for familie og velferd Janicke Brechan orienterte i saken. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Hanne Magnussen 
 
Votering 
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Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 04.02.2019: 

3. Gran kommune bosetter 24 flyktninger i 2019 
4. Familiegjenforening kommer i tillegg 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

3/19 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   

Kommunestyret 21.02.2019 6/19 

Formannskapet 07.02.2019 4/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Veteranplan 2019 – 2022 vedtas 
 
Utgift til felles markering dekkes innenfor budsjettområde 6.0 Politiske organer. 
 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 04.02.2019: 
Kommunalsjef for familie og velferd Janicke Brechan orienterte i saken 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ingen 
 
Votering 
Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 04.02.2019: 
Veteranplan 2019 – 2022 vedtas 
 
Utgift til felles markering dekkes innenfor budsjettområde 6.0 Politiske organer. 
 
 
[Lagre]  
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4/19 Temaplan trafikksikkerhet - rullering av  tiltakslista for 2019 
 
Arkivsak: 18/04026 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 04.02.2019 3/19 

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 4/19 

Gran ungdomsråd   

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
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. 
 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 04.02.2019: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Hanne Magnussen, Hans Bjørge, Knut Raddum 
 
Votering 
Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 04.02.2019: 
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. 
 
 
[Lagre]  
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