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SAKSPROTOKOLL 
 
Interpellasjon fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) om frivillighet 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 24.05.2018 sak 40/18 
 
Kommunestyrets behandling 24.05.2018: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Wenche Strand (Ap) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Pål Tingelstad (Sp) 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) 
Einar Ellefsrud (Uavh.) 
 
Ordfører Willy Westhagen la fram følgende forslag i sitt svar på interpellasjonen: 
Administrasjonen bes å organisere arbeidet med å utforme et forslag til frivillighetspolitikk. I dette 
arbeidet trekkes representanter for frivilligheten inn som rådgivere. Det opprettes en politisk 
styringsgruppe bestående av: 

 aa 

 bb 

 cc 

Godtgjørelse lav sats 
Utgiftene belastes konto 6100 – Politiske utvalg 

Framdriftsplan for arbeidet legges fram som en orienteringssak i kommunestyrets junimøte . 
 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) la fram følgende forslag til medlem av styringsgruppa:  
 
Kent Arntzen 
 
Lars Erik Flatø (Ap) la fram følgende forslag til medlem i styringsgruppa: Randi Eek Thorsen (Ap) 
 
Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) la fram følgende forslag til medlem i styringsgruppa: Helge 
Tryggeseth (MDG) 
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Einar Ellefsrud (Uavh) la fram følgende forslag til medlem i styringsgruppa: Anne Margrethe Knarud (Sp) 
 
Votering 
Ved votering ble forslaget fra ordfører Willy Westhagen satt opp mot interpellantens forslag. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter votert over forslagene til medlemmer i styringsgruppa.  

Kent Arntzen (Frp) - forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Randi Eek Thorsen (Ap) – forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Helge Tryggeseht (MDG) - forslaget falt med 18 mot 9 stemmer 

Anne Margrethe Knarud (Sp) - forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 24.05.2018: 
Administrasjonen bes å organisere arbeidet med å utforme et forslag til frivillighetspolitikk. I dette 
arbeidet trekkes representanter for frivilligheten inn som rådgivere. Det opprettes en politisk 
styringsgruppe bestående av: 

Kent Arntzen (Frp) 

Randi Eek Thorsen (Ap) 

Anne Margrethe Knarud (Sp) 

Godtgjørelse lav sats 
Utgiftene belastes konto 6100 – Politiske utvalg 

Framdriftsplan for arbeidet legges fram som en orienteringssak i kommunestyrets junimøte. 
 
 


