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Forslag til medlemmer til Trygg Trafikks styre 2019 - 2021 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 24.01.2019 sak 1/19 
 
Kommunestyrets behandling 24.01.2019: 
 
Det var 26 representanter til stede ved behandling av saken. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
 
Lars Erik Flatø (Ap) la fram følgende forslag: 
Tine Milda Øverlier fremmes som kandidat. Primært til fast styreplass.  
Sekundært som varamedlem. 
 
Tine M Øverlier er en meget engasjert, erfaren og kompetent kandidat - og som forholdsvis fersk 
pensjonist har hun også tilstrekkelig kapasitet til å kunne skjøtte vervet på en god måte. 
 
Tine har fire perioder bak seg som medlem av kommunestyre og formannskap (Gran og Lunner). Den 
siste perioden fram til 2015 var hun også leder av Planutvalget i Gran kommune. Øverlier har vært lærer 
i grunnskolen i 17 år. 
Hun arbeidet i Norges Handikapforbund fra 1987 til 1993. Deretter i Sosialdepartementet, 
Helsedirektoratet og Barne- og familiedirektoratet.  
I denne perioden jobbet hun spesielt med tilrettelegging i samfunnet for personer med 
funksjonsnedsettelser. Universell utforming og likestilling i samfunnet for alle. 
Hun har et uttrykt engasjement for trafikksikkerhet og tilrettelegging for myke trafikanter. Er særlig 
opptatt av at barn skal kunne ferdes trygt i nabolaget, til skole og venner. 
 
Votering 
Ved votering over forslaget fra Lars Erik Flatø (Ap) ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 24.01.2019: 
Kommunestyret foreslår følgende kandidater til medlemmer til Trygg Trafikks styre for perioden 2019 – 
2021: 
 
Tine Milda Øverlier fremmes som kandidat. Primært til fast styreplass.  
Sekundært som varamedlem. 
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Tine M Øverlier er en meget engasjert, erfaren og kompetent kandidat - og som forholdsvis fersk 
pensjonist har hun også tilstrekkelig kapasitet til å kunne skjøtte vervet på en god måte. 
 
Tine har fire perioder bak seg som medlem av kommunestyre og formannskap (Gran og Lunner). Den 
siste perioden fram til 2015 var hun også leder av Planutvalget i Gran kommune. Øverlier har vært lærer 
i grunnskolen i 17 år. 
Hun arbeidet i Norges Handikapforbund fra 1987 til 1993. Deretter i Sosialdepartementet, 
Helsedirektoratet og Barne- og familiedirektoratet.  
I denne perioden jobbet hun spesielt med tilrettelegging i samfunnet for personer med 
funksjonsnedsettelser. Universell utforming og likestilling i samfunnet for alle. 
Hun har et uttrykt engasjement for trafikksikkerhet og tilrettelegging for myke trafikanter. Er særlig 
opptatt av at barn skal kunne ferdes trygt i nabolaget, til skole og venner. 
 
 


