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SAKSPROTOKOLL 

 
Interpellasjon fra Roger Nyhus (GBL) og Rune Meier (H) om opprettelse av politisk styringsgruppe 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 14.06.2018 sak 56/18 
 
Kommunestyrets behandling 14.06.2018: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Roger Nyhus (GBL) 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
 
Roger Nyhus (GBL) la fram følgende forslag: 
Forslag på tre representanter til Styringsgruppe Granavollen: 
- Pål Tingelstad 
- Karianne Jønnes 
- Atle Liaklev 
 
Utgiftene til politisk deltagelse belastes konto 6100 -Politisk utvalg. 
 
Roger Nyhus (GBL) la fram følgende forslag: 
Ønsker å utvide styringsgruppe Granavollen med en representant, Wenche Strand. 
 
Anne Margrethe Knarud (Sp) la fram følgende forslag: 
Sak 56/18 
Gran kommune starter straks opp arbeidet med områdeplan for Granavollen, med hensikt å få en 
helhetlig plan for området. 
Det opprettes en politisk styringsgruppe på fem representanter. Tidligere utredninger og helhetlige 
planer gjennomgås og benyttes som grunnlagsdokumenter i arbeidet. Styringsgruppen knytter til seg 
brukere og beboere i området som rådgivere etter behov. 
De valgte representanter avlønnes med lav sats. 
 
Anne Margrethe Knarud (Sp) la fram følgende forslag: 
Medlemmer til politisk styringsgruppe 
Pål Tingelstad, Gran SP 
Einar Ellefsrud, uavhengig 
 
Roger Nyhus (GBL) la fram følgende samordnede forslag, som erstatning for hans opprinnelige forslag til 
representanter i styringsgruppa: 
Forslag på fem representanter til Styringsgruppe Granavollen: 
- Pål Tingelstad 
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- Karianne Jønnes 
- Atle Liaklev 
- Wenche Strand 
- Einar Ellefsrud 
 
Anne Margrethe Knarud (Sp) trakk sitt forslag. 
 
Votering 
Ved votering over forslaget fra Roger Nyhus (GBL) til representanter i styringsgruppa samt forslaget til 
kontering av utgiftene til politisk deltakelse, ble forslagene enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering ble forslaget i interpellasjonen (korrigert versjon), med vedtatte endringer og tillegg, 
enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 14.06.2018: 

 
Gran kommune starter straks opp arbeidet med områdeplan for Granavollen, med hensikt å få en 
helhetlig plan for området.  

Det opprettes en politisk styringsgruppe på fem representanter. Styringsgruppen knytter til seg 
interessenter og beboere i området som rådgivere etter behov.  
 
Kommunestyret velger følgende medlemmer til den politiske styringsgruppa: 
- Pål Tingelstad 
- Kari-Anne Jønnes 
- Atle Liaklev 
- Wenche Strand 
- Einar Ellefsrud 
 
De valgte representanter avlønnes med lav sats. 

Utgiftene til politisk deltagelse belastes konto 6100 -Politisk utvalg. 
 

 


