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Arkivsak-dok. 21/00538-8 
Saksbehandler Eli Stigen 
 

 

 
 
 

   
 
 

Valg av nytt medlem til formannskapet, valgstyret, 
administrasjonsutvalget og valgutvalget 2019 - 2023 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende nye medlemmer til verv for resten av valgperioden 2019 – 2023: 
 
Nytt medlem til formannskapet, valgstyret og administrasjonsutvalget: … 
 
Nytt medlem til valgutvalget: … 
 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 22.06.2018 Nei 
Søknad om fritak fra formannskap og medfølgende utvalg, fra Lars Erik Flatø (Ap), 
datert 10.03.2021 

Nei 

Svar på søknad om fritak fra formannskap og medfølgende utvalg, fra ordfører Randi 
Eek Thorsen, datert 15.03.2021 

Nei 

Saksutredning og vedtak i sak 2/19 Valg av formannskap for perioden 2019 – 2023, 
konstituerende kommunestyremøte 24.10.2019 

Nei 

Reglement for Gran formannskap (Politikerhåndboka kapittel 6) Nei 
Reglement for administrasjonsutvalget i Gran kommune (Politikerhåndboka kapittel 20) Nei 
Reglement for valgstyret i Gran kommune (Politikerhåndboka kapittel 18) Nei 
Reglement for kommunestyrets valgutvalg (Politikerhåndboka kapittel 9) Nei 
 
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge nytt medlem/nye medlemmer til formannskapet og medfølgende utvalg, 
samt til valgutvalget for resten av valgperioden 2019 – 2023. Rådmannen anbefaler at saken 
behandles via valgutvalget, slik at utvalget eventuelt kan godkjenne at forslaget til nytt 
medlem/nye medlemmer er i samsvar med kommunelovens regler for suppleringsvalg, 
sammensetning av utvalg og valgbarhet. 

 

Saksgang Møtedato 
Valgutvalget            
Kommunestyret            



 

2 
 

Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
På bakgrunn av at ordfører Randi Eek Thorsen har innvilget Lars Erik Flatø (Ap) fritak fra vervet som 
medlem i formannskapet og medfølgende utvalg, må kommunestyret velge nytt medlem til 
formannskapet, valgstyret og administrasjonsutvalget for resten av valgperioden 2019 - 2023. Lars 
Erik Flatø (Ap) vil fortsatt inneha vervet som kommunestyremedlem, men fratrer vervet som 
gruppeleder.  
 
Reglene for suppleringsvalg, valgbarhet og utvalgenes sammensetning fremgår under punktet Lover 
og forskrifter. Kort oppsummert må den som velges som nytt medlem til formannskapet være 
 

 fast kommunestyremedlem 

 medlem av Aps kommunestyregruppe 

 mann 
 
Det er Arbeiderpartiets gruppe som skal foreslå et nytt medlem, blant de som er valgbare. Gruppa 
informerer kommunestyret om forslaget. Kommunestyret må velge vedkommende hvis de 
lovbestemte vilkårene er oppfylt. 
 
Dersom den som velges til nytt medlem i formannskapet, i dag står på listen over varamedlemmer, 
skal eventuelt nytt varamedlem plasseres nederst på listen over varamedlemmer. Se punktet Lover 
og forskrifter. 
 
I Gran kommune er valgstyret og de folkevalgte medlemmene i administrasjonsutvalget 
personidentisk med formannskapet, med forbehold om at hvert kjønn må være representert med 
minimum 40 %. Ved motstrid mellom lokale reglement og lovregler, går loven foran. 
 
Den som blir ny gruppeleder kan velges til nytt medlem i valgutvalget. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 22.06.2018 
Reglement for formannskapet i Gran kommune 
Reglement for administrasjonsutvalget i Gran kommune 
Reglement for valgstyret i Gran kommune 
Reglement for kommunestyrets valgutvalget 
Delegeringsreglement i Gran kommune 
 
Kommuneloven § 7-10 gir regler for opprykk, nyvalg og suppleringsvalg.  
 
Kommuneloven § 7-10, fjerde ledd sier følgende: 
 

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting, 
kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem 
eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det 
uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med 
mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt 
medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 
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Den som velges til formannskapet må være fast medlem i kommunestyret, jf.§ 5-6. 
 
Kommuneloven § 7-10, sjuende ledd sier følgende: 
 

Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå 
hvem som skal velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, 
fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte 
vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye medlemmet eller 
varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det 
nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 
 

Kommuneloven § 7-10, sjette ledd gir regler for situasjoner der antallet varamedlemmer i en gruppe 
blir for lavt:  
 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 
fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, 
er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller 
midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges fra den gruppen som har et 
for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne framgangsmåten 
fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til 
organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges nytt varamedlem 
fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert 
myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 

 
Valgstyrets reglement sier følgende i punkt 1. Valg og sammensetning, første avsnitt: 
 

Valgstyret har 9 medlemmer med varamedlemmer, personidentisk med formannskapet. 

Administrasjonsutvalgets reglement sier følgende i § 2 Valg og sammensetning, første ledd:  
 

Administrasjonsutvalget sammensettes slik: 

 Fra kommunen: Formannskapet (9 medlemmer). 

 Fra de ansatte: 3 representanter utpekt etter forholdstallsprinsippet av og blant 

arbeidstakerorganisasjonene. 

 
Valgutvalgets reglement sier følgende i punkt 2 Valg og sammensetning, første setning: 
 

Valgutvalget består av gruppelederne og ordfører. Partiene velger personlige 

vararepresentanter for sine medlemmer. 

 
Reglene i kommunens lokale reglement skal følges så langt de ikke er i strid med lovbestemte vilkår. 
 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
De aktuelle utvalgene har i dag følgende sammensetning:  
 
Formannskapet, valgstyret og administrasjonsutvalgets folkevalgte medlemmer: 
 

Faste medlemmer i formannskapet 

Randi Eek Thorsen, ordfører 
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Pål-Arne Oulie (Sp), varaordfører 

Lars Erik Flatø (Ap) – Er innvilget fritak for resten av valgperioden 

Inger Lise Stieng (Ap) 

Anne Marie Grymyr Sterten (Sp) 

Morten Hagen (GBL) 

Monica Haugerud Gjefsen (GBL) 

Willy Westhagen (GBL) 

Gunn Seigerud (H) 

 

Varamedlemmer for Ap/FSVR 

Liv Kristin Lyngstad (FSVR) 

Else Randi Kolby (Ap) 

Vemund Viken (Ap) 

Gunn Elisabeth Alm Thoresen (Ap) 

Jan Peter Lyngstad (Ap) 

 

Varamedlemmer for SP 

Ole Dæhlen (Sp) – Har permisjon fra vervet fram til 01.08.2021 

Maren Raknerud (Sp) 

Dag Sigurd Syversen Lindheim (Sp) 

Asmund Johnsrud (Sp) 

 

Varamedlemmer for GBL/Frp 

Dag-Kristian Prestkvern (GBL) 

Pål Arne Sangnæs (GBL) 

Jul Tore Kittelsrud (Frp) 

John Olve Knutstadmarka Johnsen (GBL) 

 

Varamedlemmer for Høyre 

Hanne Mathisen (H) 

Harald Westby (H) 

 
 
Valgutvalget sammensetning i dag 
 

Faste medlemmer: 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
Lars Erik Flatø (Ap) – Er innvilget fritak fra resten av valgperioden 
Morten Hagen (GBL) 
Liv Kristin Lyngstad (FSVR) 
Harald Westby (H) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
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Varamedlemmer:  
Jan Peter Lyngstad (Ap) – for Ordfører 
Anne Marie Grymyr Sterten (Sp) – for Sp 
Gunn Seigerud (H) – for H 
Inger Lise Stieng (Ap) – for Ap 
Bjørn Erik Dokken (Rødt) for FSVR 
Hilde Kristin Smerud (Frp) for Frp 

 
Økonomi 
Ingen merknad. 
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger nytt medlem til formannskapet og medfølgende 
utvalg, samt til valgutvalget, etter reglene i kommuneloven og kommunens lokale reglement.  
 
Forslag til nytt medlem, eller nye medlemmer, fremmes av Arbeiderpartiets kommunestyregruppe.  
 
Kommunestyret må vedta forslaget fra Ap dersom de lovbestemte vilkårene for valgbarhet anses 
oppfylt. Rådmannen anbefaler at valgene behandles via møte i valgutvalget, slik at utvalget eventuelt 
kan godkjenne at forslaget til nytt medlem/nye medlemmer er i samsvar med kommunelovens regler 
om suppleringsvalg, sammensetning av utvalg og valgbarhet. 
 
Alternativ: 
Dersom kommunestyret ikke anser de lovbestemte vilkårene som oppfylt, må forslaget avvises.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om hvem som sitter i de aktuelle utvalgene, vil bli oppdatert på kommunens 
hjemmeside når nytt medlem/nye medlemmer er valgt. 
 

 
Dato: 25. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


