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MØTEPROTOKOLL  
 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Dato: 18.03.2019 13:30 
Sted: Gran rådhus. Møterom Granavollen 
Arkivsak: 18/03205 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Hans Bjørge, Hanne Magnussen, Shaqir Rexhaj 
  
Fra administrasjonen: Janicke Brechan, Camilla Jarlsby , Gunn Kristin Reinli 
  
Protokollfører:   Gunn Kristin Reinli 
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 22.03.19 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet @  

5/19 19/00187-1 Oppstart av planprosess for kulturområdet  

6/19 19/00209-1 
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - 
Forhåndsstemmegivning 

 

7/19 18/04026-2 Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022  
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Tema/orienteringer 
 

 Politiske godgjøringer via Visma Expense  
Denne orienteringen utsettes til neste møte.  

 Omstilling tilrettelagte tjenester v/ Kommunalsjef for familie og velferd Janicke Brechan  
Rådet oppdateres på omstillingsprosessen på hvert møte, dette er en hensiktsmessig form 
for brukermedvirkning på systemnivå i denne prosessen. Det utarbeides i disse dager nye 
bemanningsplaner i de ulike enhetene. Den største forandringen vil være for de ansatte. Det 
legges opp til en god prosess gjennom medbestemmelsesmøter med tillitsvalgte og 
verneombud, og informasjon ut til alle ansatte. 
På spørsmål fra Aksel Grinaker om hvordan brukermedvirkningen blir ivaretatt er svaret at 
denne i varetas gjennom de enkelte brukernes vedtak. Det oppgis ikke timer i vedtakene om 
hjemmetjenester, men det er beskrevet hvilke oppgaver den enkelte har behov for hjelp til.  
I boligen gjøres det en estimering for hvor lang tid de ulike oppgavene er planlagt å ta. Denne 
estimeringen vil være med å legge grunnlaget for nye bemanningsplaner.  Det vil også bli gitt 
informasjon om endringer som påvirker brukerne i den enkelt bolig.  

 Henvendelse som er sendt til Fylkesmannen vedr timeangivelse på enkeltvedtak  
Det har fortsatt ikke kommet noe svar fra fylkesmannen på dette, det sendes en ny purring.  

 Kommunens ansvar for boligtilskudd fra 2020  
Dette er en sak som blir viktig inn mot budsjettprosessen høsten 2019 
 
 
 

5/19 Oppstart av planprosess for kulturområdet 
 
Arkivsak: 19/00187 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Gran ungdomsråd 22.03.2019 7/19 

Eldrerådet 18.03.2019 8/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

18.03.2019 5/19 

Planutvalget 20.03.2019 10/19 

Kommunestyret 03.04.2019 21/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar oppstart av planprosess for kulturområdet, med de forslag til rammer for det 
videre arbeidet som fremkommer av saksfremlegget, herunder type plan, omfang, tidsplan, 
brukermedvirkning, rådsbehandling og organisering.   
 
Kommunestyret vedtar at det pågående arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk innlemmes i 
planprosessen for kulturområdet. Tidligere vedtak i sak 52/18 oppheves som følge av dette.  
 
Kommunestyret opprettholder vedtak i sak 56/18 vedr. den videre utviklingen av Granavollen. 
Resultatet av dette arbeidet innlemmes i planprosess for kulturområdet når kommunestyret har tatt 
stilling til styringsgruppens forslag til prioriterte tiltak.  
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Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 18.03.2019: 
Enhetsleder for kultur Camilla Jarlsby orienterte i saken. 
Disse hadde ordet i saken: 
Knut Raddum og Aksel Grinaker 
 
Votering 
Ikke beslutningsdyktige, men rådet ønsker likevel å komme med en enstemmig tilslutning i tråd med 
rådmannens innstilling. 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 18.03.2019: 
Kommunestyret vedtar oppstart av planprosess for kulturområdet, med de forslag til rammer for det 
videre arbeidet som fremkommer av saksfremlegget, herunder type plan, omfang, tidsplan, 
brukermedvirkning, rådsbehandling og organisering.   
 
Kommunestyret vedtar at det pågående arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk innlemmes i 
planprosessen for kulturområdet. Tidligere vedtak i sak 52/18 oppheves som følge av dette.  
 
Kommunestyret opprettholder vedtak i sak 56/18 vedr. den videre utviklingen av Granavollen. 
Resultatet av dette arbeidet innlemmes i planprosess for kulturområdet når kommunestyret har tatt 
stilling til styringsgruppens forslag til prioriterte tiltak.  
 
[Lagre]  
 
 
 
 

6/19 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Forhåndsstemmegivning 
 
Arkivsak: 19/00209 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 18.03.2019 10/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

18.03.2019 6/19 

Valgstyret 21.03.2019 2/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Valgstyret vedtar følgende forhåndsstemmegivning for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019: 

1. Tidligstemmegivning finner sted på kommunetorget i Gran rådhus fra mandag 01.07.2019 og 
fram til 10.08.2019, mandag til fredag kl 1000 til 1400, jf. valgloven § 8-1 fjerde ledd. 

2. Forhåndsstemmegivning, jf. valgloven kapittel 8, finner sted på kommunetorget i Gran 
rådhus fra mandag 12.08.2019 til fredag 06.09.2019, mandag til fredag kl 0800 til 1500. 
Kommunetorget holder i tillegg langåpent til kl 1900 mandag til torsdag fra 26.08.2019 til 
05.09.2019. 

3. Det holdes åpent for mottak av forhåndsstemmer på bibliotekene og videregående skole: 

 lørdag 24.08.2019 på Brandbu bibliotek kl 1000 til 1400 

 fredag 30.08.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 
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 lørdag 31.08.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 

 onsdag 04.09.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 

4. Det holdes forhåndsstemmegivning i følgende institusjoner, jf. valgloven § 8-3 nr 2 a: 

 Marka helse- og omsorgssenter 

 Skjervum helse- og omsorgssenter 

 Fagertun sykehjem 

 Granhøi alderspensjonat 

Forhåndsstemmegivning i institusjoner foregår mandag 02.09.2019 til torsdag 05.09.2019. 
Konkret tidspunkt (dag og tid) fastsettes i samråd med de enkelte institusjonene. 

5. Frist for søknad om å stemme hjemme, ambulerende stemmegivning i henhold til valgloven 
§8-3 sjette ledd, settes til onsdag 04.09.2019 kl 1200. 

 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 18.03.2019: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ingen 
 
Votering: 
Ikke beslutningsdyktige, men rådet ønsker likevel å komme med en enstemmig tilslutning i tråd med 
rådmannens innstilling. 
 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 18.03.2019: 
Valgstyret vedtar følgende forhåndsstemmegivning for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019: 

6. Tidligstemmegivning finner sted på kommunetorget i Gran rådhus fra mandag 01.07.2019 og 
fram til 10.08.2019, mandag til fredag kl 1000 til 1400, jf. valgloven § 8-1 fjerde ledd. 

7. Forhåndsstemmegivning, jf. valgloven kapittel 8, finner sted på kommunetorget i Gran 
rådhus fra mandag 12.08.2019 til fredag 06.09.2019, mandag til fredag kl 0800 til 1500. 
Kommunetorget holder i tillegg langåpent til kl 1900 mandag til torsdag fra 26.08.2019 til 
05.09.2019. 

8. Det holdes åpent for mottak av forhåndsstemmer på bibliotekene og videregående skole: 

 lørdag 24.08.2019 på Brandbu bibliotek kl 1000 til 1400 

 fredag 30.08.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 

 lørdag 31.08.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 

 onsdag 04.09.2019 på Gran bibliotek/Hadeland videregående skole kl 1000 til 1400 

9. Det holdes forhåndsstemmegivning i følgende institusjoner, jf. valgloven § 8-3 nr 2 a: 

 Marka helse- og omsorgssenter 

 Skjervum helse- og omsorgssenter 

 Fagertun sykehjem 

 Granhøi alderspensjonat 
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Forhåndsstemmegivning i institusjoner foregår mandag 02.09.2019 til torsdag 05.09.2019. 
Konkret tidspunkt (dag og tid) fastsettes i samråd med de enkelte institusjonene. 

10. Frist for søknad om å stemme hjemme, ambulerende stemmegivning i henhold til valgloven 
§8-3 sjette ledd, settes til onsdag 04.09.2019 kl 1200. 

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

7/19 Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022 
 
Arkivsak: 18/04026 

Behandlet av Møtedato Saknr 

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 22/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022  
 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 18.03.2019: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Knut Raddum og Aksel Grinaker 
 
Votering 
Ikke beslutningsdyktige, men rådet ønsker likevel å komme med en enstemmig tilslutning i tråd med 
rådmannens innstilling. 
 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 18.03.2019: 
Kommunestyret vedtar Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022  
 
 
[Lagre]  
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