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Arkivsak-dok. 16/02867-134 
Saksbehandler Eli Stigen 
 

 

 
 
 

   
 
 

Valg av nytt medlem til eldrerådet 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til eldrerådet 2015 – 2019: 
... 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad om fritak fra verv som folkevalgt medlem av eldrerådet, fra Hilde Grøndahl 
Tangen, 26.02.2019 

Nei 

Ordførerens svar på søknad om fritak, 05.03.2019 Nei 
Eldrelova Nei 
Reglement for Eldrerådet Nei 
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge nytt folkevalgt medlem til eldrerådet, på grunn av at Hilde Grøndahl 
Tangen har flyttet fra Gran kommune og er innvilget fritak. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Ordfører Willy Westhagen innvilget 05.03.2019 Hilde Grøndahl Tangen fritak fra verv som folkevalgt 
medlem i eldrerådet, på grunn av at hun har flyttet ut av kommunen.  
 
Kommunestyret må velge nytt folkevalgt medlem til eldrerådet. 
 
Eldrerådets medlemmer velges i henhold til eldrelova og kommunens reglement for 
eldrerådet. 
 
Gran eldreråd har slik sammensetning: 3 folkevalgte representanter, med 
vararepresentanter. 4 alderspensjonister med vararepresentanter. 
 
Det følger av kommunens reglement for eldrerådet at blant de folkevalgte representantene, 
bør en ha plass i formannskapet. 
 

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret            
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Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Eldrelova, Reglement for eldrerådet 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Eldrerådet 2015 – 2019 har per i dag denne sammensetningen: 
 
Helge Hulbak (Leder) (Brandbu pensjonistforening) 
Grete Øverlier (Nestleder) (Jaren pensjonistforening) 
Peter Oskar Saugstad (Gran pensjonistforening) 
Nelly Margrethe Espen 
Hilde Grøndahl Tangen (H) – har fått innvilget fritak 
Einar Ellefsrud (Uavh.) 
Morten Hagen (GBL) 
 
Varamedlemmer: 
Anna Jahrmann – vara for Helge Hulbak 
Aslak Henry Backe – vara for Peter Oskar Saugstad 
Mari Jervell Skiaker Bergh – vara for Grete Øverlier 
Turid Eva Einan Ulverud – vara for Nelly Espen 
Ola Åstein Sønsteby - vara for de folkevalgte medlemmene 
Ole Jakob Rognstad - vara for de folkevalgte medlemmene 
Anne Margrethe Knarud - vara for de folkevalgte medlemmene 
 
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 eldrerådet, i henhold til eldrelova og 
reglement for eldrerådet. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
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Den som blir valgt, samt utvalgets leder og utvalgssekretær, blir underrettet om kommunestyrets 
vedtak. Informasjon om eldrerådets sammensetning blir oppdatert på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 10. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


